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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

1. Internalisasi nilai-nilai agama Islam tehadap pembentukan karakter 

siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MTsN 4 Kediri, 

dapat membantu siswa dalam menambah pengetahuan tentang 

keagamaan, dengan adanya rutinan dan pembiasaan yang dilakukan di 

lingkungan sekolah dengan mempraktekkannya secara langsung 

dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

Islam yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yaitu, MTQ 

dan Rebana.Dalam penerapan itu Pembina ekstrakurikuler keagamaan 

bertujuan supaya siswa dapat merubah karakter dirinya sendiri 

menjadi lebih baik seperti, sikap, tutur sapa, kesopanan, disiplin 

mandiri dan tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. 

Sehingga mereka bisa mencerminkan dirinya menjadi pribadi positif 

dan berakhlakul karimah. 

2. Penanaman nilai-nilai agama Islam  yang diterapkan dalam 

pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan berupa: nilai akidah, nilai ubudiyyah, dan nilai akhlak 

diharapkan bagi siswa dapat menerapkan nilai-nilai tesrebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Implikasi internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam pembentukan 

karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MTsN 4 
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Kediri, dapat membantu siswa lebih mudah dalam menghayati nilai-

nilai agama Islam yang bisa dinilai dari segi aqidah, ubudiyyah, dan 

akhlak dan dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan 

karakter siswa khususnya ditekankan pada sikap religiusnya, 

kesopanan, disiplin dan tanggung jawabnya. 

B. SARAN 

1. Untuksiswa 

Siswa diharapkan dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan secara aktif agar dapat mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan terus berkembang untuk membentuk 

karakter siswa yang lebih baik.  

2. Untuk Guru 

Untuk meningkatkan siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler keagamamaan , harus ada kerja sama atau koordinasi 

yang baik untuk semua pihak sekolah agar selalu mendukung dalam 

pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan. 

3. Untuk Peneliti 

Peneliti akan lebih memperdalam lagi terkait tentang penerapan 

nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

Selainitu untuk menarik siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan tersebut bias diadakan dengan inovasi 
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yang positif agar kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang ada di 

MTsN 4 Kediri semakin berkembang dan lebih baik kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


