
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian terhadap masalah yang terkait dengan judul “Kompetensi 

Sosial guru dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa di MIS Ikhwanul 

Muslimin” yaitu: 

1. Kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru wali kelas di MIS Ikhwanul 

Muslimin ini telah memenuhi beberapa aspek kompetensi sosial yang telah 

dirumuskan oleh peneliti dalam penjelasan sebelumnya, yaitu bersikap dan 

bertindak objektif, mampu beradaptasi dengan lingkungan, berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun berkomunikasi. Hal ini terbukti dengan 

beberapa wawancara dari beberapa sumber dan  tidak adanya catatan buruk 

guru-guru MIS Ikhwanul Muslimin dalam lingkungan sekolah maupun 

lingkungan luar sekolah. Memiliki kedisplinan dan etos kerja tinggi, 

memulai dan mengakhiri proses belajar mengajar dengan tepat waktu dan 

sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan pihak sekolah. 

2. Cara guru meningkatkan kepedulian sosial siswa yaitu dengan cara memberi 

bimbingan, motivasi dan contoh keteladan sosial kepada siswa/siswi MIS 

Ikhwanul Musimin. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan 

sikap kepedulian sosial seperti: Upacara Bendera setiap hari senin pukul 

07.15, Kegiatan Yasin bersama yang di adakan setiap hari jumat pukul 07.15 

s/d 08.30 di lapangan sekolah, PERSAMI (Perkemahan Sabtu Minggu) di 



lapangan sekolah, senam kebugaran, gotong royong setiap hari sabtu 

seminggu sekali dan infak setiap hari jumat. 

 

 

B. Rekomendasi 

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa 

saran yang dapat di ajukan diakhir penelitian diantaranya adalah: 

1. Untuk Pihak Sekolah 

a. Kompetensi sosial guru di MIS Ikhwanul Muslimin cukup baik dan 

melaksanakan beberapa aspek kompetensi sosial seperti bersikap dan 

bertindak objektif, mampu beradaptasi dengan lingkungan, berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun berkomunikasi. Hal ini terbukti dengan 

beberapa wawancara dari beberapa sumber tidak adanya catatan buruk 

guru-guru MIS Ikhwanul Muslimin. 

b. Kompetensi sosial guru di MIS Ikhwanul Muslimin diharapkan untuk 

tetap membertahankan, dan bahkan lebih ditingkatkan lagi untuk 

kedepannya. 

2. Bagi siswa-siswi di MIS Ikhwanul Muslimin 

a. Sebaiknya siswa-siswi memberikan motivasi dan contoh yang lebih baik 

lagi bagi kawan-kawannya agar kepedulian sosial sesama teman semakin 

meningkat. 



b. Kepedulian sosial siswa diharapkan tetap mempertahankan kepedulian 

sosial atau bahkan lebih ditingkatkan, dan bukan hanya diterapkan di 

lingkungan sekolah tetapi juga diterapkan di lingkungan luar sekolah. 

 




