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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan telaah atas permasalahan penelitian yang dilakukan 

di SMA Negeri 1 Kediri mengenai upaya guru PAI dalam membentuk 

karakter disiplin dan religius siswa SMAN 1 Kediri, maka dapat dirumuskan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakter disiplin dan religius siswa SMAN 1 Kediri 

a. Masih ada siswa-siswi yang datang terlambat kesekolah 

b. Masih ada siswa-siswi yang tidak memakai atribut lengkap seperti 

halnya tidak memakai krudung yang sesuai dengan seragam, tidak 

memakai ikat pinggang, dan tidak memakai sepatu sesuai dengan 

aturan yang ada 

c. Masih ada siswa-siswi yang sering bolos pelajaran (dispen) dengan 

berbagai alasan. 

d. Masih ada siswa-siswi yang belum bisa membaca Al-Qur’an 

e. Masih banyak juga siswa-siswi yang sholat 5 waktunya belum 

sempura 

f. Sudah hampir 90% siswi muslim memakai hijab. 
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2. Upaya yang dilakukan guru PAI dalam membentuk karakter disiplin dan 

religius siswa SMAN 1Kediri 

a. Memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa-siswi 

b. Memberikan sanksi yang mendidik  

c. Memberikan contoh perilaku disiplin 

d. Mendampingi ketika membaca Al-Quran  

e. Mengajari siswa-siswi untuk menutup aurat 

f. Memberi contoh perilaku/akhlak yang baik. 

B. Saran 

1. Penelitian ini menguatkan pendapat Mulyasa bahwasanya pendidikan 

karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena 

pendidikan karakter tidak berkaitan dengan masalah benar atau salah, 

tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik 

dalam kehidupan. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada 

pembina tatip ataupun guru PAI untuk lebih memperhatikan 

pembentukan karakter yang ada di SMAN 1 Kediri. 

2. Guru hendaknya memberikan pengetahuan secara maksimal tentang 

ajaran agama islam dan memberikan dorongan pada anak didik untuk 

meningkatkan ibadah sesuai ajaran agama islam dan selalu 

memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan kepada siswa agar 

tidak melakukan kenakalan dan hal-hal negatif yang akan memberikan 

dampak tidak baik bagi siswa. 
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3. Peserta didik seharusnya lebih bisa mematuhi peraturan-peraturan 

yang sudah ada dan diterapkan diSMAN 1 Kediri. Karena dengan 

mematuhi peraturan yang ada maka akan bisa membentuk ataupun 

membiasakan peserta untuk untuk mempunyai karakter yang lebih baik 

lagi. 

 

 


