
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan  

sebagai berikut : 

5.1.1 Gambaran karakter Religius Anak Usia 7-12 Tahun Di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Desa Cialam Jaya Konawe Selatan pada umumnya  belum 

sepenuhnya baik, karena masih ditemukan beberapa anak didik yang 

prilakunya yang mencerminkan akhlak yang kurang terpuji seperti 

melakukan suatu tindakan pencurian uang dan barang-barang temannya, 

kurang disiplin, berkata kasar kepada gurunya maupun sesama temannya, 

dan rendahnya kesadaran anak untuk beribadah maupun kurangnya 

kesadaran anak perempuan dalam menutup aurat. Namun dari segi 

karakter yang baik sudah banyak yang terlihat dari dalam diri anak didik, 

seperti dibuktikan dengan mengikuti beberapa kegiatan keagamaan 

dilingkungan Madrasah, seperti mengikuti sholat ashar berjamaah dengan 

tepat waktu, membiasakan membaca doa  belajar dan membaca doa 

keselematan sebelum pulang dari MDA, kegiatan infaq, mengahapal 

surah-surah pendek dan doa sehari-hari, bersolawat, berdzikir, membaca 

asmaul husna, bertanggung jawab dalam diberikan tugas, kegiatan 5S 

(salam,senyum, sapa,sopan dan santun), dan tolong menolong. 

5.1.2 Peran Guru Madrasah Diniyah Awaliyah Dalam Membentuk Karakter 
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adalah  : 1) berperan sebagai pendidik dan pengajar, 2) berperan sebagai 

pembimbing, 3) berperan  sebagai  memberikan contoh tauladan, 4) dan 

berperan sebagai motivator. 

5.1.3 Nilai-nilai karakter religius yang ditanamkan guru pada anak usia 7-12 

tahun di Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Cialam jaya Konawe Selatan 

ada dua yaitu nilai ibadah dan nilai akhlak. Adapun nilai ibadah yang 

ditanamkan seperti di ajarkan tata cara sholat yang baik, whudu dan 

berifanq, berdzkir,  bersolawat bersama,  melakukan sholat azhar 

berjamaah, setoran hafalan surah-surah pendek, doa-doa sehari-hari, 

membaca asmaul husna. Sedangkan nilai akhlak  akhlak yang ditanamkan 

seperti mengajarkan tentang bertanggung jawab, menghormati kedua 

orang tua maupun yang lebih tua, mengucapkan salam ketika hendak 

bertemu kapada guru maupun orang lain,disiplin, menutup aurat,  bertutur 

kata baik, jujur,  saling memaafkan serta dibiasakan untuk bersedekah 

dengan cara menginfak. 

5.2 Limitasi  

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi kendala atau 

hambatan. Namun yang  benar-benar menjadi kendala utama dalam penelitian ini 

peneliti kesulitan turun lapangan untuk meneliti karena adanya pandemi COVID-

19  mewabah dan Disisi lain karena suasana bulan suci romadan sehingga anak 

didik sempat diliburkan beberapa pekan. Selain itu peneliti juga mengalami 

kesulitan karena tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga susah untuk 

mengambil data dilapangan  
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

mengajukan rekomendasi untuk lebih meningkatkan dalam pembetukan karakter 

religius anak didik sebagai berikut: 

1. Kepada kepala Madrasah Diniyah Awaliyah diharapkan lebih memberikan 

arahan dan motivasi kepada guru-guru. Kemudian untuk kegiatan 

ekstrakurikuler terus diadakan di Madrasah Diniyah Awaliyah agar 

mendukung dalam pembetukan karakter religius anak-anak didik. 

2. Kepada guru-guru di Madrasah Diniyah Awaliyah diharapkan lebih 

profesioanal dan lebih berusaha  keras dalam  membentuk karakter religius 

anak didik, dan lebih sabar lagi dalam menghadapi karakter-karakter yang 

dimiliki anak-anak di Madrasah ini. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan ada peneliti yang meneliti 

tentang peran guru dalam membentuk karakter religius anak dalam konsep 

yang lain sehingga penjabaran pembahasan lebih luas dan lebih lengkap dan 

juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan  

penelitan lebih lanjut. 

 

 

 

 


