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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan bab sebelumnya, dapat dilihat secara jelas tentang 

Konsep dan Implementasi  Keteladanan dan Akhlak Guru pendidikan Agama 

Islam  dalam buku Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Karya Dr. H. 

Akmal Hawi, M. Ag. Uraian berikut merupakan kesimpulan terhadap semua 

pemaparan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya: 

1. Konsep Keteladan dan Akhlak Guru Pendidikan Agama Islam yaitu  suatu 

perbutan atau tingkah laku yang baik, yang patut ditiru oleh anak didik yang 

dilakukan oleh seorang guru didalam tugasnya sebagai pendidik, baik tutur 

kata ataupun perbuatannya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari oleh murid, baik disekolah maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan 

Akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 

tabi’at. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih 

dahulu 

2. Implementasi Keteladanan dan Akhlak Guru Pendidikan Agama Islam 

Karya Dr. H. Akmal Hawi, M. Ag. Yaitu guru adalah figur terbaik dalam 

pandangan anak yang akan dijadikan sebagai panutan dalam 

mengidentifikasikan dirinya dalam segala aspek kehidupannya. Figur guru 

akan terpatri dalam jiwanya, perasaanya dan tercermin dalam ucapan dan 

perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru harus 
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mencerminkan keteladanan yang baik dengan menerpakan prilaku yang baik 

diantaranya:(1). Sabar (2). Bersifat kasih sayang (3). Bersikap adil terhadap 

sesama murid (4). Berwibawah (5).menjauhkan diri dari perbuatan yang 

tercela. Sedangkan Akhlak bagi guru adalah sangat penting dan dapat 

diperlukan dalam kehidupan yang akan membawa pada kemaslahatan dunia 

dan akhirat. akhlak adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari 

makhluk hewan. akhlak yang dapat diterapkan oleh guru diantaranya: (1) 

akhlak kepada Allah, (2) akhlak terhadap manusia, (3) akhlak terhadap 

lingkungan. 

 

B. Saran 

1. Sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, 

menjadi seorang pendidik merupakan suatu profesi yang sangat berat 

dan mulia, pendidik haruslah mampu membimbing dan mendidik 

peserta didik serta bertanggung jawab atas perkembangannya dalam 

segala aspek penanaman nilai-nilai Agama Yakni dengan cara 

memberikan contoh sikap yang baik yang dimulai dari seorang 

pendidik tersebut. 

2. Seorang guru merupakan figur yang sempurna dihadapan anak 

didiknya sehingga guru haruslah mencerminkan sifat yang baik Sosok 

guru didepan anak didiknya adalah makhluk yang sangat sempurna 

maka dari itu guru dapat menerapkan keteladan dan akhlak yang baik 

yang nantinya dapat dicontoh dan diterapkan oleh anak didik baik 

disekolah maupun didalam masyarakat.  
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C. Penutup 

Dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengucapkan 

puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Berkehendak dan Maha 

Kuasa. Tidak lupa, Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai the best teacher yang patut menjadi 

inspirasi bagi seluruh pendidik. Dan tidak lupa penulis mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan tulus baik 

berupa material maupun spiritual, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. 

Selain itu, penulis juga sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran 

yang konstruktif demi kesempurnaan Skripsi ini. Terimakasih. 

  


