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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya mengenai peran guru akidah akhlak dalam menerapkan al-akhlak al-

karimah pada siswa MAN Kotawaringin Timur, maka dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Peran guru akidah akhlak dalam menerapkan al-akhlak al-karimah pada siswa 

MAN Kotawaringin Timur 

Dalam hal ini penelitian ini mengacu pada 4 aspek yaitu peran guru akidah 

akhlak sebagai pendidik, pembimbing, motivator dan evaluator. Peran guru akidah 

akhlak sebagai seorang pendidik memberikan suatu pendidikan melalui keteladanan, 

kedisiplinan dan pembiasaan. Peran guru akidah akhlak sebagai seorang pembimbing 

yaitu membimbing siswanya dalam hal mengingatkan secara terus menerus kepada 

siswanya untuk melakukan kebaikan. Peran guru akidah akhlak sebagai motivator 

yaitu memotivasi siswanya agar selalu semangat dan senang ketika belajar. Peran 

guru akidah akhlak sebagai evaluator. Guru akidah akhlak memberikan suatu 

penilaian bukan saja melihat dari nilai belajarnya melainkan juga kualitasnya. 
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2. Faktor penghambat dan pendukung peran guru akidah akhlak dalam 

menerapkan al-akhlak al-karimah pada siswa MAN Kotawaringin Timur 

meluputi 4 faktor yaitu faktor dari siswa, lingkungan, orang tua dan dari sarana 

dan prasarana. 

 

B. Saran 

Setelah melihat bagaimana peran guru akidah akhlak dalam menerapkan al-

akhlak al-karimah pada siswa MAN Kotawaringin Timur selama penelitian 

berlangsung, maka saran-saran penulis: 

1. Kepada guru, khususnya guru akidah akhlak untuk selalu meningkatkan 

kerjasama antara semua guru dan orang tua siswa dalam mengefektifkan proses 

penerapan al-akhlak al-karimah. Seperti dalam memberikan teladan, 

kedisiplinan, kejujuran, sikap kepada orang tua dan guru serta dalam peneguran 

ataupun pengayoman untuk menjalankan suatu penerapan yang sesuai dengan 

ajaran Islam. 

2. Kepada siswa, agar lebih meningkatkan kesadaran diri untuk mempergunakan 

waktu dengan sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu dan selalu menerapkan al-

akhlak al-karimah sebagaimana mestinya yang dianjurkan dalam Islam. 

3. Kepada seluruh masyarakat, diharapkan dapat membantu dalam segala proses 

pemantauan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam penerapan al-

akhlak al-karimah  pada siswa MAN Kotawaringin Timur. 


