
BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari pengumpulan data 

yang menjadi fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi 

pendidikan karakter dalam membentuk sikap religiusitas  siswa di MIN 1 Kendari 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan 

antara lain : 

1) Implementasi pendidikan karakter dalam membentuk sikap 

religiusitas siswa di MIN 1 Kendari telah terlaksana dengan baik 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dapat 

dilihat dari pembiasan-pembiasaan yang telah dilakukan setiap harinya 

diantaranya  pembiasaan 5S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 

kepada guru, staf, orang tua  maupun kepada sesama siswa, yasinan dan 

shalawatan setiap hari jumat, membaca doa bersama sebelum dan sesudah 

memuai belajar, shalat dzuhur berjamaah, sholat dhuha berjamaah setiap 

harinya secara bergiliran. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

menjadi pendukung pelaksanaan pendidikan karakter khususnya karakter 

religius, kegiatan tersebut meliputi bimbingan sains dan bimbingan 

matematika, kegiatan kepramukaan, kegiatan BTQ, seni tari.  

2) Upaya pembentukan karakter di madrasah oleh kepala madrasah kepada 

guru, karyawan, dan juga siswa  di MIN 1 Kendari  sebagaimana hasil 

wawancara dengan Kepala madrasah dan guru-guru adalah membangun 
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kerjasama yang baik dengan para guru dan tenaga kependidikan dalam hal 

pendidikan karakter religius, mengajak para guru untuk selalu 

berpartisipasi dalam kegiatan workshop atau seminar pendidikan karakter, 

membiasakan siswa untuk disiplin, menjaga kebersihan, sopan dan 

santun, serta bersikap jujur, dan semua itu merupakan nilai-nilai dari 

karakter religius. Memasukan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam 

kurikulum, tersedianya sarana-prasarana penunjang pelaksanaan 

pendidikan karakter religius, kegiatan ekstra maupun intra yang dilakukan 

oleh madrasah, menciptakaan lingkungan yang kondusif, nyaman, bersih, 

dan tertib di MIN 1 Kendari. 

5.2  Saran 

Setelah peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan 

analisa yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran atau masukan yang 

peneliti sampaikan yaitu: 

1) Diharapkan para guru serta warga sekolah lainnya dapat 

mengembangkan  budaya sekolah yang  sudah  menjadi  ciri khas 

MIN 1 Kendari  

2) Diharapkan para guru serta warga sekolah lainnya agar lebih 

mengoptimalkan dalam mengontrol peserta didik, sehingga peserta 

didik akan lebih terarah lagi dengan baik, terutama dalam 

pelaksanaan nilai-nilai  religius yang dapat  membentuk karakter baik 

peserta didik 
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3) Bagi peserta didik di MIN 1 Kendari sebaiknya benar-benar 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, 

melaksanakan kegiatan dengan baik dan selalu mendengarkan nasihat 

yang diberikan oleh guru. 

 

  


