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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Peranan Pendidikan Agama Islam dalam 

mencegah perilaku seksual peserta didik (Studi kasus di SMA 

Muhammadiyah Mayong Jepara), maka dapat peneliti simpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Mayong 

Jepara, menunjukkan bahwa semua guru membuat RPP dan instrumen 

pembelajaranya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Untuk metode 

yang sering dipakai guru dalam pengajaran PAI yaitu metode ceramah dan 

metode tanya jawab, meskipun terkadang guru juga menggunakan metode 

pengajaran yang lain yaitu: metode demontrasi, metode diskusi dan 

metode drill. Adapun untuk media pembelajaran yang digunakan masih 

sangat konvensional, yaitu berupa buku paket PAI, LKS (untuk peserta 

didik) dan papan tulis. Akan tetapi dari pihak guru tidak merasa kesulitan 

dalam menyampaikan materi. Dari hal ini menunjukkkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Mayong 

Jepara sudah cukup baik. 

2. Untuk perilaku seksual peserta didik di SMA Muhammadiyah Mayong 

Jepara diketahui dari hasil interviu dan angket menunjukkan bahwa 

perilaku seksual yang sering dilakukan peserta didik, yakni: berpegangan 

tangan, dan berdua-duan. Sedangkan perilaku seksual yang berlebihan 

seperti, berciuman, dan berpelukan banyak tidak dilakukan oleh peserta 

didik, walaupun ada 1-2% Peserta didik yang melakukannya. dalam hal ini 

peserta didik masih takut dosa.  
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3. Adapun peran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah Mayong 

Jepara: 

a Pendidikan agama Islam sebagai pendidikan yang menanamkan nilai-

nilai Islam dan selalu menekankan pada pembentukan hati nurani, 

untuk mewujudkan peserta didik yang berjiwa Islami dan jauh dari 

perilaku seksual.  

b Pendidikan agama Islam sebagai pengontrol dan  pengendalian tingkah 

laku peserta didik dalam pergaulannya agar peserta didik tidak 

terjerumus pada perilaku seksual.  

c Pendidikan Agama Islam sebagai usaha membina dan 

mengembangkan pribadi peserta didik dari aspek-aspek rohaniah dan 

jasmaniah dan bertujuan membentuk kepribadian yang bulat yaitu 

berakhlak mulia, serta menjalankan perintah agama dan menjauhi 

larangannya.  

 

B. Saran-saran 

1. Para orang tua hendaknya memperhatikan perkembangan dan perubahan 

anak-anaknya, terutama yang telah menginjak remaja. Orang tua 

hendaknya selalu melakukan pengontrolan baik dalam berpakaian, kemana 

mereka pergi, dan cara berteman anak, khususnya dengan teman dekat 

anak.  

2. Para guru agama maupun guru mata pelajaran umum, hendaknya 

memperhatikan Perilaku peserta didiknya agar tidak terjerumus pada 

perilaku yang menyimpang, khususnya masalah perilaku seksual                                         

peserta didiknya. 

3. Para Peserta didik hendaknya mengenakan pakaian yang sesuai dengan 

aturan Islam, dan bergaul dengan teman lain jenis sesuai dengan batas-

batas yang telah ditentukan oleh syari'at agama Islam. 

4. Perlu upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih dini dan 

berkesinambungan,  
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5. Memberikan bimbingan secara khusus bagi pada para Peserta didik yang 

bermasalah. 

6. pendidikan agama Islam harus ditanamkan dalam bentuk pembiasaan 

ibadah-ibadah kepada peserta didik di sekolah. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, atas hidayah dari Allah SWT serta 

bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait, akhirnya 

Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian skripsi ini sampai akhir pembahasan 

tanpa menemui rintangan/ hambatan yang berarti. Maka tiada hal yang lain 

kiranya yang dapat Peneliti sampaikan selain memanjatkan puji syukur ke 

hadirat Allah swt yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada 

Penelitian skripsi ini. 

Dalam Penelitian skripsi ini dengan kerendahan hati Peneliti 

menyadari masih banyak kekurangan. Hal ini terjadi karena memang 

keterbatasan kemampuan yang ada pada Peneliti. Oleh karena itu guna 

penyempurnaan skripsi ini Peneliti mengharap masukan, saran atau kritikan 

yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini. 

Akhirnya, hanya kepada Allahlah Peneliti berserah diri, semoga jerih 

payah Peneliti selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir 

bermanfaat khususnya bagi diri Peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. 

Amin. 

 


