
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil laporan penelitian dan pembahasan mengenaipenerapan 

metode uswah pada pembelajaran pendidikan agama islam di SLB N 1 

Sleman, mampu meningkatan kualitas akhlak para peserta didik yang 

menyandang cacat tunagrahita. 

2. Faktor pendukung dalam penerapan metode uswah pada pembelajaran 

pendidikan agam islam bagi anak tunagrahita di SLB N 1 Sleman adalah 

kesadaran para pendidik di SLB N 1 Sleman yang tinggi, untuk menjadi 

uswah yang baik bagi para peserta didiknya sertarespon orang tua yang baik 

dalam pembinaan akhlak bagi peserta didik. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalahanak tunagrahita sangat mudah terpengaruh dan 

meniru hal-hal yang tidak baik, pembinaan akhlak secara intensif oleh para 

pendidik di sekolah maupun orang tua di rumah sangat menentukan 

keberlangsungan kualitas akhlak yang sudah tertanamdalam diri para peserta 

didik. 
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B. Saran 

 Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam meningkatkan 

kualitas akhlak bagi para peserta didik dengan menggunakan metode yang telah di 

gunakan, diantaranya : 

1. Bagi para pendidik 

a. Dilihat dari jam pelajaran pendidikan agama islam yang telah 

disediakan yang sangat singkat yaitu hanya sekali tatap muka dalam 

satu minggu. Maka pemberian pengaruh secara tidak sengaja atau suri 

teladan yang baik harus secara intensif di berikan kepada siswa 

meskipun di luar jam pelajaran. 

b. Para pendidik diharapakan mampu mempunyai kemampuan lebih di 

atas rata-rata dalam membimbing para siswa agar mampu bina diri, 

melihat kondisi ketunaan pada anak yang beragam tingkatanya dalam 

satu “rombel” yang selama ini di jalankan. 

c. Ada komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua atas 

perkembangan akhlak pada peserta didik. 

2. Bagi orang tua 

a. Respon yang mendukung dari orang tua demi peningkatan kualitas 

akhlak pada anaknya sangat diperlukan dengan memberi perhatian 

lebih, mengawasi dan menjaga akhlak baik yang sudah tertanam pada 

diri anak tersebut. 

b. Menyadari bahwa anak tersebut adalah titipan Tuhan di dunia ini, yang 

harus diberi kasih sayang yang sama seperti anak-anak pada umumnya 

71 
 



72 
 

dan seharusnya dijadikan ladang amal sebagai bekal di kehidupan 

akhirat nanti. 

c. Ada komunikasi yang intensif antara orang tua dan guru atas 

perkembangan akhlak pada anak. 


