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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang upaya guru dalam 

menanamkan akhlak berpakaian pada generasai z kelas XI IIK di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Banjarmasin dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai-nilai akhlak berpakaian 

pada generasi Z yaitu dengan cara guru memberikan keteladanan atau contoh 

sebagai motivasi siswa, memberikan bimbingan atau nasehat kepada siswa 

yang bermasalah, memberikan pembiasaan kepada siswa bagaimana 

berpakaian sesuai ajaran agama, dan terakhir memberi hukuman kepada 

siswa yang terus-terusan melanggar aturan sekolah dengan guru yang 

bersangkutan dan yang berhak menghukum siswa.  

2. Faktor pendukung yaitu Guru dalam menanamkan nilai-nilai akhlak 

berpakaian pada siswa yaitu guru itu sendiri sebagai mana guru itu adalah 

figure bagi siswa maka dari itu penting keteladanan, bimbingan dan 

pembiasaan berpakaian dari guru, sekolah termasuk faktor pendukung 

dikarenakan pondasi utama guru dalam menanamkan nilai akhlak melalui 

peraturan dan tata tertib yang ada, serta keluarga dan orang tua termasuk dala 

faktor pendukung dikarenakan madrasah utama anak adalah orang tua, 

sebelum memasuki kawan lembaga pendidikan. 
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3. Sedangkan faktor penghambat lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi 

anak dalam bergaul, lingkungan yang sebagian tidak tahu ilmu agama, 

kurangnya rasa malu dengan menggunakan pakaian tidak sesuai ajaran 

agama. Dan teknologi, karena pekembangan teknologi ini sangat pesat maka 

akan cepat juga diserap anak-anak, dengan adanya pemasaran pakaian online 

yang masih ada tidak sesuai dengan ajaran agama islam, serta ada beberapa 

orang yang menjadi penggemar mereka dalam berpakaian, tapi sebagian 

teknologi juga membawa kepada kebaikan dengan adanya tayangan islami 

berupa ceramah, dan hal kebaikan lainnya. 

B. Rekomendasi 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran kepada 

peneliti selanjutnya sebaiknya jika melakukan tentang penelitian upaya guru 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak berpakaian, sebaiknya ketika meneliti 

bukan hanya kepada guru saja namun juga terhadap kepala sekolah agar 

penelitian semakin luas dan lebih mendapatkan banyak informasi mengenai 

kebijakan sekolah karena peran kepala sekolah juga sangat penting dalam 

kebijakan sekolah mengenai berpakaian. 

2. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran kepada guru 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak bukan hanya saat dipelajaran akhlak 

berpakaian saja, tapi juga di kaitkan dengan materi lain. Dikarenakan 
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masalah akhlak berpakaian ini masalah kecil tapi ini sangat berpengaruh 

kepada kehidupan siswa sehari-hari dan harapannya sampai mereka lulus 

dari madrasah tetap mengamalkan akhlak berpakaian dengan baik, tidak 

hanya pada perempuan saja tapi juga untuk laki-laki. 

 
 


