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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan data dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Budaya Keagamaan yang ada di SMK N 1 Pakis Aji Jepara yaitu : 

a. Menunjuk koordinator kegiatan IMTAQ 

b. Membaca Asmaul Husna 

c. Berinfak dan shodaqoh 

d. Latihan Rutin Qasidah dan Rebana 

e. Senyum, Salam, Sapa 

f. Saling Hormat dan Toleransi 

g. Puasa Senin dan Kamis 

h. Shalat Dhuha 

i. Shalat Dzuhur Berjama’ah 

j. Tadarrus al-Qur’an 

k. Istighosah dan Do’a 

2. Pelaksanaan program budaya keagamaan di SMK N 1 Pakis Aji Jepara 

sebagai berikut: 

Pelaksanaan program budaya keagamaan yang dilaksanakan, semua 

sesuai dengan indikator pencapaian. Siswa mampu menumbuhkan iman,  
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taqwa dan tanggungjawab, mengetahui nama-nama Allah beserta artinya 

dan bisa di implementasikan kepada kehidupan sehari-hari, 

pembentukkan nilai-nilai karakter kepada siswa yaitu sifat keimana, 

keikhlasan, dan sosial yang tinggi, serta dapat menumbuhkan nilai 

religious, nilai kemandirian dan nilai tanggungjawab, bertujuan untuk 

memperbaiki karakter dan sikap siswa dalam karakter di sekolah maupun 

di masyarakat, dan masih banyak lagi 

3. Faktor penghambat dan pendukung kegiatan budaya keagamaan di SMK 

N 1 Pakis Aji Jepara diantaranya: 

a. Faktor penghambat 

1. Tenaga pendidik yang tidak seiring sejalan  

2. Adanya rasa malas dalam diri siswa sehingga terkadang mulai 

muncul 

3. Sikap ogah-ogahan dalam mengikuti kegiatan budaya 

keagamaan. 

4. Siswa merasa bosan dengan rutinitas budaya keagamaan setiap 

hari.
 
 

b. Faktor pendukung budaya keagamaan di SMK N 1 Pakis Aji Jepara 

diantaranya: 

1. Adanya dukungan penuh dari berbagai pihak sekolah mulai dari 

kepala sekolah, guru, staf dan wali murid. 

2. Peraturan wajib yang diterapkan untuk semua siswa mengikuti 

kegiatan dengan tertib dan disiplin 
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3. Sarana prasaranan yang memadai 

4. Adanya insiatif siswa untuk menjadikan budaya keagamaan lebih 

berwarna. 

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, tentang 

Budaya Keagamaan sebagai Upaya Meningkatkan Akhlak Siswa Kelas X 

SMK Negeri 1 Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2019/2020, maka peneliti 

sedikit menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi guru, Untuk guru pendidikan agama islam maupun guru umum, 

hendaknya meningkatkan kerjasama dalam membina akhlak siswa 

sekaligus dalam mengawasi akhlak siswa. Supaya akhlak siswa dapat 

terkontrol dengan baik. Juga kegiatan-kegiatan keagamaan hendaknya 

lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi anak didik yang ingin 

memperdalam ilmu-ilmu keagamaan. Seperti tilawah Al Quran, rabana, 

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk berakhlak yang baik.  

2. Bagi lembaga, Ketersediaan sarana dan prasarana hendaknya lebih 

ditingkatkan. Hal ini guna memaksimalkan pelaksanaan pembinaan 

akhlak yang dilakukan di sekolah. Karena kurangnya sarana dan 

prasarana yang ada secara tidak langsung akan mempengaruhi jalanya 

proses pembinaan akhlak. Dan sebaliknya sarana dan prasarana yang 

lengkap akan sangat mendukung kelancaran prosesnya.  
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3. Bagi siswa, Hendaknya siswa lebih bisa menentukan apa yang baik untuk 

dirinya serta apa yang tidak baik untuk dirinya. Karena kelangsungan 

masa depan siswa besok bergantung pada perilaku siswa hari ini. Maka 

apabila seorang siswa hari ini bisa memilih hal yang baik, maka kedepan 

ia juga akan lebih baik. Tetapi bila siswa memilih hal yang buruk maka 

masa depanya pun juga belum tentu kejelasanya.  

4. Bagi dunia penelitian, Banyak hal yang masih perlu diteliti, tidak hanya 

melalui program budaya keagamaan saja. Misalnya meneliti tentang 

manfa’at budaya keagamaan bagi lingkungan pendidik. Semoga karya ini 

dapat berguna bagi peneliti dan juga para siswa, mahasiswa maupun para 

pendidik lainnya. 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, kerena dengan 

rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya penyusunan dan penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu terselesaikannya penyusunan dan penulisan skripsi ini. Dari 

laporan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan 

kesalahan di dalam pembuatannya. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga laporan 

skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

 


