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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan 

yang diperoleh dan saran yang diberikan peneliti sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Perencanaan strategi guru Akidah Akhlak dalam pengembangan 

budaya religius di MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung yaitu 

diawali dengan memahami karakter siswa. Kemudian guru Akidah 

Akhlak merencanakan strategi dalam pengembangan budaya religius 

yaitu melalui pembelajaran di dalam kelas, pembiasaan kegiatan-

kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler. 

2. Pelaksanaan strategi guru Akidah Akhlak dalam pengembangan 

budaya religius siswa di MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung 

yaitu melalui: 

a. Pembelajaran di dalam kelas yang meliputi penyampaian materi 

Akidah Akhlak secara langsung, hafalan Juz Amma, hafalan 

asmaul husna, pembentukan kelompok, keaktifan siswa serta 

kerjasama siswa dalam kelompok 

b. Pembiasaan-pembiasaan kegiatan keagamaan meliputi berdoa 

bersama di pagi hari, Sholah Dhuha pada jam istirahat, Sholat 

Fardhu berjamaah, tadarus, wiridan dan diniyah. Disamping itu 
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siswa diwajibkan berpakaian sopan dan rapi. Dan guru harus 

memberikan keteladanan serta motivasi untuk siswa. 

c. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yaitu Sholawatan yang sudah 

dijadwal setiap malam Juam’at dengan dipimpin oleh bapak ibu 

guru yang sudah djadwal. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan 

keakraban antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. 

3. Evaluasi strategi guru Akidah Akhlak dalam pengembangan budaya 

religius siswa di MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung yaitu 

dengan evaluasi mingguan yang dilakukan guru Akidah Akhlak di 

dalam kelas melalui kuis. Serta Penilaian Tengah Semester (PTS) dan 

Penilaian Akhir Semesters (PAS). Evaluasi kegiatan-kegiatan 

keagamaan dilakukan guru Akidah Akhlak dengan mengamati sikap 

siswa ketika melakukan kegiatan tersebut. Juga diadakan rapat guru-

guru dan rapat wali siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di MTs Darul Hikmah 

Tawangsari Tulungagung, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung hendaknya 

dapat bekerjasama dengan guru Akidah Akhlak untuk 

mengembangkan budaya religius agar lebih baik lagi. 



144 
 

 
 

2. Bagi wali siswa hendaknya dapat saling koordinasi dengan guru dan 

semua warga sekolah untuk mengembangkan budaya religius agar 

semakin baik. 

3. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya dapat melakukan kajian 

yang lebih mendalam mengenai pengembangan budaya religius siswa 

di lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat serta 

menjadikan skripsi ini sebagai sumber khasanah ilmu pengetahuan. 

 

  




