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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pembinaan keagamaan dalam membentuk karakter siswa di MTsN I Konawe 

Utara dengan memberikan motivasi atau arahan kepada siswa agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti minum-minuman keras, memakai 

obat-obatan terlarang, serta berkendara motor secara ugal-ugalan. Sehingga guru 

dianjurkan untuk selalu mengontrol perkembangan siswa MTsN I Konawe 

Utara, demi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, terampil dan 

berprestasi.  

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan keagamaan dalam 

membentuk karakter siswa di MTsN I Konawe Utara dalam suatu proses 

pembelajaran hal yang perlu diperhatikan di MTsN I Konawe Utara adalah dari 

segi sarana dan prasarana MTsN I Konawe Utara kemudian kedisiplinan. Hal ini 

sangat penting dalam pembinaan akhlak Islamiah sehingga guru harus betul-

betul memberikan contoh yang baik terhadap siswanya sesuai yang telah 

dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad Saw. Agar mewujudkan peserta didik 

yang berakhlak mulia, terampil dan berprestasi. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pembinaan 

keagamaan dalam pembentukan karakter siswa di MTsN I Konawe Utara Dari 

hasil wawancara dengan Kepala MTsN I Konawe Utara. Ada beberapa upaya



 

 
 

yang dilakukan dalam pembinaan akhlak Siswa berikut penjabarannya seperti 

tindakan preventif, tindakan represif, tindakan kuratif.  

B. SARAN - SARAN 

Setelah mengadakan penelitian di MTsN Konawe Utara terkait 

manajemen pembinaan kegiatan keagamaan dalam pembentukan karakter siswa, 

maka penulis mempunyai saran bagi MTsN 1 Konawe Utara, sebagai berikut :  

1. Kepala sekolah dan guru senantiasa tetap berusaha menjaga komunikasi dengan 

baik kepada siswa guna membentuk karakter siswa melalui kegiatan 

keagamaan agar tercipta siswa yang baik karena dengan adanya komunikasi 

yang baik dan terbuka antara kepala sekolah, guru dan siswa akan memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan tugasnya dalam membentuk karakter siswa 

melalui kegiatan keagamaan.  

2. Kepala sekolah dengan guru perlu menyepakati waktu bersama yang mengikat, 

sehingga dalam kesibukan kegiatan tetap ada satu waktu bersama guna 

membentuk karakter siswa melalui kegiatan keagamaan. Kepala sekolah 

sebaiknya juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan email atau jejaring 

sosial yang aman untuk media membentuk karakter siswa melalui kegiatan 

keagamaan.  
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