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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya Pembentukan Karakter Religius Melalui Kegiatan Ekstrakrikuler 

Keagamaan Siswa di UPTD SMPN 2 Ngadiluwih 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian upaya 

pembentukan karakter religius melalui kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan itu ada tiga  

a. Menggunakan Pemahaman 

Dalam aspek ini siswa diberi cerita motivasi yang memberikan 

semangat, peristiwa nabi-nabi yang membangkitkan kepekaan hati 

siswa menginformasikan tentang hakikat dan nilai-nilai kebaikan 

materi yang akan disampaikan. 

b. Pembiasaan  

Proses pembiasaan menekankan pada pengalaman langsung 

dan berfungsi sebagai perekat antara tindakan karakter dan diri 

seseorang seperti guru memberi contoh bagi siswa-siswinya dan 

mendukung semua kegiatan. 

c. Keteladanan  

Keteladan merupakan pendukung terbentuknya karakter baik. 

Keteladanan dapat lebih diterima apabila dicontohkan dari orang 
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terdekat 

2. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan Siswa di UPTD 

SMPN 2 Ngadiluwih 

a) BTAQ (baca tulis Al-Qur’an) 

  Kegiatan ini adalah kegiatan atau program pelatihan 

membaca Al-Qur’an dengan menekankan pada metode membaca 

yang benar, kefasihan bacaan serta keindahan bacaan. Metode baca 

yang benar didasarkan pada kaidah-kaidah bacaan Al-Qur’an yang 

terangkum dalam ilmu tajwid yang diperoleh peserta didik dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas. 

b) Hadrah  

Hadrah adalah salah satu seni islam dalam bidang seni 

suaranya. Biasanya merupakan nyayian yang bercorak islam dan 

mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah dan 

yang sejenisnya. Kesenian ini menggunakan syair berbahasa arab 

yang bersumber dari kitab Al-Berzanji, sebuah kitab sastra yang 

terkenal dikalangan umat islam. 

c) Tilawah 

Tilawah salah satu pembacaa ayat-ayat Al-Qur’an yang 

dilakukan dengan indah dan baik. Tidak  hanya sekedar membaca 

tetapi melantunkan dengan suara yang merdu  Tujuannya agar 

siswa mempunyai ketrampilan dan kemampuan dalam membaca 
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Al-Qur’an disertai dengan lantunan lagu yang indah dalam 

membaca.  

d) Sholat dhuha dan dhuhur berjamaah 

Pelaksanaan sholat dhuha dan dhuhur berjama’ah ini 

bertujuan untuk melatih ketrampilan dan juga kedisplinan peserta 

didik dalam menjalankan ritual keagamaannya.  

e) PHBI 

Peringatan Har-hari Besar Islam (PHBI) adalah kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati dan merayakan 

hari-hari besar islam. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendalami 

setiap peristiwa penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan perjuangan dan pengorbanan para pejuang yang 

terdahulu terutama suri tauladan para nabi dan Rasul dan melatih 

peserta untuk selalu berperan serta dalam upaya-upaya 

menyemarakkan syi’ar islam. 

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pembentukan Karakter Religius 

melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Islam  

a. Faktor pendukung 

1) Mempersiapkan tenaga guru/ ustadzah yang menangani dan 

berpengalaman dalam bidang tersebut. 

2) Tersedianya sarana prasarana 

3) Adanya dukungan dari segenap warga sekolah termasuk kepala 

sekolah 
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b. Faktor penghambat 

1) Kurangnya tenaga pelatih untuk membantu kegiatan 

ekstrakurikuler. 

2) Ada anak yang masih bolos kegiatan ekstrakurikuler 

3) Masih ada siswa yang tidak bisa membaca Al-Qur’an  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPTD SMPN 2 

Ngadiluwih maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Bagi Kepala Sekolah 

Sudah berkembang baik, namun  akan lebih baik lagi jika selalu 

melakukan perubahan-perubahan yang lebih. Agar kualitas yang 

dihasilkan lebih bagus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

2. Bagi Guru  

Hendaknya dalam setiap kegitana harus lebih sering membangkitkan 

minat dan motivasi peserta didik untk mencapai tujuannya.  

3. Bagi orang tua 

Orang tua hendaknya jangan bosan memberi bimbingan, arahan dan 

suri tauladan yang baik kepada anaknya yang didasarkan pada ajaran 

Islam. 

4. Bagi peserta didik 

Peserta didik diharapkan untuk selalu mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan agar terus berkembang serta dapat 
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meningkatkan dalam membentuk karakter peserta didik yang 

berlandaskan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

 


