
 
 

78 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data terkait 

dan analisis data yang dilakukan. Maka peran guru dalam menumbuhkan sikap 

sopan santun siswa di SD Islam Al-Falah Jambi sangatlah bervariasi dan bagus 

untuk diterapkan oleh guru-guru di sekolah lain yang mau menerapkannya. Ada 

35 peran yang dapat dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan sikap sopan santun 

siswa sekolah dasar.  

Peran tersebut yaitu guru menjadi model untuk dicontoh oleh siswanya, 

selalu menanyakan kesiswa apakah sudah bersikap sopan santun kepada orang 

tua, guru, dan orang lain, membiasakan siswa bersikap sopan santun ke siapa saja, 

menyisipkan sikap sopan santun di dalam setiap pembelajaran, pemberian 

bimbingan yang berkelanjutan mengenai sikap sopan santun kepada siswa, 

melakukan pendekatan, berkomunikasi dengan lemah lembut, tidak membeda-

bedakan siswa, memberikan informasi mengenai sikap sopan santun, menjelaskan 

kepada siswa dengan bersikap sopan santun akan disenangi banyak orang dan 

Allah, pemberian cerita-cerita agama mengenai keteladanan Nabi dan Rasul, 

menceritakan dongeng yang terdapat nilai sopan santun, pemberian contoh orang-

orang sukses yang tidak lepas dari sikap sopan santun, pemberian motivasi secara 

individu, kelompok, ataupun menyeluruh, pemberian motivasi berupa kata-kata 

dan semangat di pagi hari dan sebelum pulang sekolah. 
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Kemudian guru dapat juga menciptakan suasana penuh kasih sayang dengan 

melakukan hal yang siswa gemari, seperti bernyanyi dan makan bersama. Peran 

lainnya yang dapat dilakukan guru seperti menegur dan menasehati langsung 

siswa yang bermasalah sekaligus langsung mengajarkan dan memberitahu siswa 

yang lain, membuat diri bisa disegani oleh siswa, tidak galak dengan siswa, 

diberikan sangsi yang mendidik, dilakukan pemantauan setiap hari, selalu 

mencatat perubahan sikap siswa dan membuat catatan anekdot, menciptakan 

permainan yang mendidik, memberikan pujian kepada siswa, memanggil siswa 

yang masih kurang bersikap sopan santun  saat jam istirahat, tanggap dalam 

berbagai situasi dan kondisi, jika siswa berbuat salah guru mengelus kepalanya, 

membuat aturan tertulis yang disepakati bersama siswa dan dipajang di dalam 

kelas, membuat surat perjanjian jika siswa selalu mengulang kesalahannya yang 

ditanda tangani oleh orang tua siswa, guru harus selalu open kepada siswa, 

memberikan reward berupa hadiah kepada siswa, melakukan penilaian sikap 

sopan santun dengan skala sikap, menyebutkan nama siswa yang memiliki sikap 

sopan santun yang baik dan dipaparkan sikap baik yang dimilikinya agar siswa 

lain bisa mencontoh dan termotivasi, bersikap low profile kepada siswa, dan 

bekerja sama dengan orang tua siswa. 

Peran tersebut mampu menumbuhkan sikap sopan santun siswa di SD Islam 

Al-Falah Jambi. Hal ini terbukti dari guru yang selalu menerapkan peran tersebut, 

sehingga sikap siswa lambat laun dapat berubah lebih baik lagi. 

5.2 Implikasi 

Adapun kegunaan temuan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis 

sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

dalam bidang pendidikan secara teoritis mengenai peran guru kelas dalam 

menumbuhkan sikap sopan santun siswa sekolah dasar. Selain itu juga diharapkan 

dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitiannya yang 

masih berkaitan dengan peran guru dalam menumbuhkan sikap sopan santun 

siswa sekolah dasar.  

2. Secara Praktis 

a) Bagi guru 

Diharapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh guru yang 

ada dalam lingkup Al-Falah ataupun oleh guru di luar Al-Falah untuk dapat 

diterapkan, karena peran tersebut sangat bervariasi dan sangat bagus untuk 

diterapkan dalam menumbuhkan sikap sopan santun siswa. 

b) Bagi sekolah 

Diharapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah 

Al-Falah untuk dijadikan bahan refklesi kedepannya dalam membuat program 

untuk guru dalam menumbuhkan sikp sopan santun siswa dan bagi sekolah-

sekolah lainnya juga dapat menjadikan temuan ini sebagai bahan pertimbangan 

untuk membuat sebuah program bagi guru. 

c) Bagi mahasiswa 

Diharapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh 

mahasiswa sebagai acuan untuk dapat diterapkan nantinya di sekolah tempat ia 

bekerja dan mengabdi. 
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d) Bagi peneliti 

Diharapkan dari hasil temuan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti 

sendiri saat menjadi guru nantinya sehingga dapat memberikan banyak peran yang 

bisa dilakukan dalam menumbuhkan sikap sopan santun siswa sekolah dasar. 

5.3 Saran 

Saran yang bisa peneliti berikan terkait dengan peran guru dalam 

menumbuhkan sikap sopan santun siswa sekolah dasar adalah: 

1. Untuk guru yang akan menumbuhkan sikap sopan santun siswa haruslah tekun 

dan rutin, karena pemberian bimbingan kepada siswa tidaklah bisa hanya 

sekali, karena pemberian bimbingan kepada siswa dalam menumbuhkan sikap 

sopan nantunnya haruslah dilakukan berulang kali, dilakukan secara 

berkelanjutan. Guru harus bersabar dalam menghadapi siswa, karena umumnya 

siswa sekolah dasar masih perlu banyak perhatian dan kasih sayang oleh 

seorang guru. 

2. Selanjutnya peneliti menyarankan bagi mahasiswa yang akan mengambil atau 

mengembangkan penelitian yang sejenis terkait dengan masalah yang peneliti 

ambil, alangkah baiknya untuk untuk melakukan penelitian lebih mendalam 

lagi terkait konteks permasalahan yang ada. 

3. Dengan adanya penelitian yang sejenis maka khasanah keilmuan terkait dengan 

peran guru akan semakin banyak dan hal ini dapat menjadi kajian ilmu 

keguruan untuk dapat dilaksanakan dan dikembangkan demi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan secara Nasional. 

  


