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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan 

akhlak di SD Nasima Kota Semarang dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendidikan akhlak di SD Nasima berpedoman 

pada visi dan misi sekolah di mana visi dan misi tersebut 

merupakan dasar kemana arah tujuan sekolah tersebut. 

melalui visi dan misi sekolah kemudian sekolah 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan 

rutinan dan kegiatan insidental untuk mengarahkan pada 

penanaman dan peningkatan imtaq guna menjadikan siswa 

yang berakhlakul karimah. Proses pelaksanaan pendidikan 

akhlakul karimah siswa meliputi integrasi nilai nilai akhlakuk 

karimah ke dalam visi misi sekolah, integrasi akhlak, 

kebangsaan ke dalam semua mata pelajaran, adanya school 

culture (budaya sekolah) seperti kegiatan rutin dan kegiatan 

insidental. Proses pendidikan akhlak terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.Pelaksanaan pendidikan akhlak di 

SD Nasima Kota Semarang menggunakan 4 metode yaitu 

metode pembiasaan, metode keteladanan, metode ceramah 

dan metode reward and punishment. Semua metode tersebut 
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terimplementasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, 

kegiatan rutinan maupun kegiatan insidental. 

2. Adapun faktor pendukung antara lain komitmen yang kuat 

dengan berpegang teguh pada nilai nilai akhlakul karimah, 

kerjasama antar guru satu dengan yang lainnya untuk 

merencanakan langkah dan strategi yang akan dilakukan, 

juga mengkomunikasikan setiap aada permasalahn yang 

ditemui daan mencari solusi bersama, dan penerapan sistem 

full day scholl yang diharapkan mampu meminimalisir 

terjadinya penyimpangan perilaku siswa. Sedangkan faktor 

penghambat antara lain kondisi sebagian besar siswa berasal 

dari keluarga menengah sehingga apapun keinginan mereka 

dipenuhi oleh orangtua tanpa mengetahui mana kebutuhan 

atau keinginan, kemajuan pesatnya teknologi informasi dan 

komunikasi yang tidak ada filternya sehingga  berdampak 

negatif. 

B. Saran 

Agar pelaksanaan pendidikan akhlak mulia di SD Nasima 

dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan maka 

ada beberapa saran yang dapat diajukan, antara lain: 

1. Diharapkan bagi pihak SD Nasima untuk lebih meningkatkan 

mutu pendidikan dan menyempurnakan fasilitas-faasilitas 

yang ada untuk menunjang kegiatan belajar mengajar peserta 

didik, agar dapat menjadi lulusan yang berilmu dan 

berakhlakul karimah sesuai dengan visinya. Selain itu juga 
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lebih sering berkomunikasi dengan wali murid terkait dengan 

akhlak putra putrinya ketika berada di luar sekolah. 

2. Bagi dewan guru mengajarkan akhlak bagi peserta didik 

tidak cukup dengan sekedar ceramah dan teori semata tetapi 

perlu adanya keteladanan yang baik dari akhlak guru. 

Apapun keadaannya tetaplah memberikan pengarahan, 

motivasi dan keteladanan yang baik, sehingga akan 

membekas selamanya pada peserta didik akan artinya 

seorang guru yang layak untuk digugu dan ditiru. 

3. Bagi peserta didik khususnya di SD Nasima Kota Semarang 

tetaplah berpegang teguh pada Al-Qur’an dan hadits. Dengar 

dan laksanakan yang telah diajarkan oleh guru. Teladani hal 

baik apapun yang dilakukan oleh guru. Dengan cara tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan akhlakul karimah, yang 

nantinya dapat dijadikan bekal untuk kehidupan dunia dan 

akhirat. 

4. Bagi orang tua hendaklah selalu memberikan apa yang 

menjadi kebutuhan anaknya bukan yang menjadi 

keinginannya, dan selalu mengwasi perilaku anak-anaknya 

terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

C. Penutup 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah karena 

dengan ridho dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan 
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penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat 

konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi 

perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. 

Skripsi ini ditulis menurut keadaan objek yang ada, tidak 

untuk mencari kesalahan atau kekurangan dari pihak manapun, 

sehingga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati 

pihak pihak tertentu, penulis memohon maaf sebesar besarnya. 

Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan konstribusi positif 

bagi penulis maupun siapa saja yang mau memetik ilmu dan 

pengalaman dari tulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima 

kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi ini. 

 

 

 


