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PENUTUP 

A. Kesimpulan Penelitian ini telah memperlihatkan adanya korelasi dan pengaruh antara gaya berpikir qur’ani, gaya mengajar dan kecerdasan emosional guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku sosial siswa MA di Provinsi Riau. Besarnya hubungan gaya berpikir qur’ani, gaya mengajar serta kecerdasan emosional guru pendidikan Agama Islam dengan perilaku sosial siswa, ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan gaya berpikir yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan gaya mengajar dengan cara berlatih serta belajar secara optimal, dan begitu juga dengan kecerdasan emosional. Guru yang memiliki kemampuan berpikir qur’ani dan gaya mengajar yang terpusat belum tentu maksimal dalam merubah perilaku sosial siswa, jika tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional.  Hasil uji regresi yang ditemukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, dari tiga variabel bebas yang memberikan pengaruh langsung kepada variabel terikat, variabel gaya mengajar guru pendidikan agama Islam memberikan kontribusi besar secara singnifikan yang positif terhadap perilaku sosial siswa MA di Provinsi Riau. Dengan demikian apabila menginginkan 



305   terbentuknya perilaku sosial siswa MA di Provinsi Riau, maka guru harus mengoptimalkan gaya mengajarnya dengan berbagai upaya, misalnya dengan mengikuti pelatihan dan menganalisis dari setiap hasil kajian. Hasil temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa, diantara konstruk-konstruk variabel bebas yaitu gaya berpikir qur’ani dan gaya mengajar, didapati gaya berpikir ta’aqqul dan gaya mengajar teknologis masing-masingya memberikan kontribusi besar secara siginifikan yang positif terhadap perilaku sosial siswa MA di Provinsi Riau. Dengan demikian pula, apabila menginginkan terbentuknya perilaku sosial siswa MA di Provinsi Riau, maka guru harus mengoptimalkan gaya berpikir ta’aqqul dan gaya mengajar teknologis dengan berbagai upaya, misalnya dengan mengikuti pelatihan, pembiasaan dan menganalisis dari setiap hasil kajian agar bisa digunakan. 
B. Konsep Yang Ditawarkan Berikut rangkuman desain model pendidikan Perilaku Sosial berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut : 1. Perilaku Sosial Siswa akan terbentuk secara signifikan apabila dipengaruhi oleh Gaya Berpikir Qur’ani yang Ta’aqqul, Gaya Mengajar yang Teknologis dan Kecerdasan Emosional yang mampu Membina 



306   hubungan dengan orang lain oleh Guru Pendidikan Agama Islam MA di Propinsi Riau. 2. Perilaku Sosial Siswa akan terbentuk dengan pengaruh yang lebih besar dan signifikan apabila dipengaruhi langsung oleh Gaya mengajar Teknologis”  Guru Pendidikan Agama Islam. 3. Perilaku Peran, Perilaku hubungan dan perilaku ekpresif siswa secara parsial membuktikan bahwa dipengaruhi oleh gaya berpikir qur’ani “al-ta’aqqul”. Dengan demikian, maka ada model yang sangat menarik untuk kita simpulkan, yaitu  terlihat pada gambar berikut : Model I         
C. Implikasi Berdasarkan kesimpulan dan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat diimplikasikan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut: PERILAKU SOSIAL SISWA GAYA MENGAJAR “TEKNOLOGIS”GURU PAI INDIKATOR PERILAKU SOSIAL : 1. PERILAKU PERAN (42,9%) 2. PERILAKU HUBUNGAN (38,3%) 3. PERILAKU EKPRESIF (41,6)  KECERADASAN EMOSIONAL “MEMBINA HUBUNGAN DGN ORG LAIN”GURU PAI 52,6%  33,7%  GAYA BERPIKIR QUR’ANI “TA’AQQUL”GURU PAI 33,2%  



307   1. Agar pembentukan perilaku sosial Siswa dapat berjalan dengan efektif dan efisien mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembentukan perilaku sosial siswa, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru tentang implementasi pembentukan perilaku sosial Siswa melalui hubungan guru PAI dengan pihak sekolah dan masyarakat yang saling sinergi. Guru adalah orang tua yang kedua setelah ayah dan ibu. Guru adalah orang yang kedua memberikan pengetahuan dan pembentukan perilaku social siswa, maka Gaya Berpikir Qur’ani, Gaya Mengajar dan kecerdasan emosional Guru PAI harus menjadi perhatian pihak sekolah dan juga masyarakat, apabila perhatian pihak sekolah dan juga masyarakat optimal dan baik kepada guru, maka dia akan memberikan pengaruh langung kepada perilaku social siswa. 2. Sudah saatnya guru sebagai tenaga pendidik di sekolah yang mendapatkan perhatian yang semakin jelas di masyarkat maupun di pemeritah, baik perhatian secara kedudukan sebagai orang yang mulia, dan juga perhatian secara material berupa gaji atau honor yang cukup. Guru yang mendapat kedudukan sebagai orang yang mulia serta gaji yang cukup tentukan akan semakin terfocus hati dan perhatiannya 



308   terhadap tugas sebagai pendidik di sekolah, terutama dalam pebentukan perilaku social siswa. 3. Implikasi terhadap usaha sadar dan sekaligus sebagai peran penting institusi pendidikan dalam turut merumuskan, mengembangkan serta mewujudkan siswa berperilaku social yang baik, melalui madrasah sebagai pilar utama setelah rumah tanggah sebagai wadah pembentukan perilaku sosial. Sekolah adalah bentuk lain dari miniatur masyarakat, yang elemennya terdiri dari unsur yang berlatar belakang berebeda, sehingga sekolah juga dapat membentuk diri sebagai krangka kehidupan berdemokrasi dalam setiap interaksi maupun sosalisasi di tengah-tengah aktivitas pendidikan. Oleh sebab itulah, maka institusi pendidikan merupakan bentuk institusi epektif yang dapat diharapkan dapat mengembangkan gagasan kehidupan yang bermoral parktis, melalui jaringan pendidikan yang sistematis dan terprogram. 
D. Saran  Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut, diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Kepada pencinta ilmu pengetahun, baik dosen maupun peneliti untuk dapat melakukan penelitian lanjut terkait dengan hasil penelitian ini, sehingga 



309   keberadaan guru benar-benar dapat perhatian dari semua pihak, serta ada kondisi perilaku sosial siswa benar-benar dapat diatasi dengan teori dan hsail kajian. 2. Kepada Kementerian Agama Provinsi Riau untuk meningkatkan kompetensi guru terhadap pembentukan perilaku sosial mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan penilaian dengan cara sinergisitas dua kekuatan yakni Gaya Berpikir Qur’ani dan kecerdasan emosional Guru PAI melalui pembinaan guru, kedua orang tua, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dikembangkan dan dikemas dalam bentuk pelatihan seperti pelatihan guru, orang tua, menejemen sekolah, dan pelatihan ini harus menjadi milik dan tanggunjawab bersama (sinergi) sehingga terjalin komunikasi dengan baik.  3. Kepada kepala madrasah diberikan beberapa saran antara lain: pertama mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan model pembentukan perilaku sosial yang saling sinergi antar semua mata pelajaran yang berada di sekolah, sehingga perilaku sosial menjadi pedoman dalam proses pembelajaran di madrasah. Kedua, penyediaan sarana dan prasana sekolah menjadi penting, terutama dalam hal yang berkait dengan ICT, karena pembelajaran yang berbasis ICT akan dapat mempengaruhi langsung 



310   terhaadap perilaku sosial siswa. Ketiga bagi kepala madrasah dalam penerimaan Siswa baru sebaiknya tidak hanya melakukan tes namun dengan melakukan psikotes, hal ini dikarenakan untuk mengukur tingkat perilaku social siswa, sehingga ada upaya dini untuk mengantisipasi penyimpangan perilaku social antar siswa. 4. Kepada para orangtua (ayah dan ibu), sebagai orang pertama dan pertama  kali yang mendidik dan pembentuk karakter siswa, saya memberikan saran agar meningkatkan pemahamannya tentang perilaku sosial siswa dengan cara kerjasama yang optimal antar suami dan isteri, kedua orang tua tidak hanya menyerahkan anak didiknya kepada sekolah, begitu juga pembentukan perilaku anaknya kepada orang lain atau guru disekolah. Hal ini dikarenakan orang tua adalah pendidik yang utama dan sekaligus sebagai figur yang akan diteladani oleh anak-anaknya. 5. Kepada semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan, hendaknya mendesain kurikulum yang mampu memungkinkan terintegrasikan problem-problem dari kehidupan nyata kedalam kurikulum di sekolah. karena boleh jadi ada Siswa yang cerdas dalam menyelesaikan tugas belajar di sekolah, namun ternyata memiliki masalah dalam perilaku sosialnya.  



311   6. Kepada masyarakat diberikan saran: 1) meningkatkan aktivitas keagamaan dalam lingkungan masyarakat dengan mengaktifkan peran masjid yang tidak hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat akan tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sehingga anak-anak terbiasa dalam kegaiatan  keagamaan semisal kegaiatan remaja masjid, 2) menjaga silaturahim dan toleransi dalam hidup bermasyarakat, 3) meningkatkan peran alim ulama sebagai panutan dan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Kepada peserta didik diberikan saran: 1) mengembangkan sikap diri yang baik melalui aktif dalam aktivitas pembelajaran baik yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, 2) berteman dengan orang-orang yang shaleh atau menjaga pergaulan dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh yang baik pada dirinya, 3) segera memperbaiki diri apabila melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak mengulanginya lagi, 4) meningkatkan kemampuan diri dalam memahami dan menyeimbangkan perilaku. Oleh karena itu hasil penelitian ini sangatlah tepat menggambarkan bahwa perilaku social siswa akan terbentuk secara baik, apabila pendidik memiliki kualitas berpikir, kinerja dan pengendalian emosi yang baik.***** 


