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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berikut ini kami sajikan kesimpulan dari hasil pembahasan temuan-temuan 

dari hasil penelitian, sebagai berikut : 

1. Bentuk kegiatan OSIS dalam membina karakter siswa di MA Sunan 

Kalijogo Mojo Kediri, antara lain : 

a. Kegiatan keagamaan 

b. Kegiatan olahraga 

c. Kegiatan 7K  

d. Kegiatan upacara 

e. Kegiatan jurnalistik 

f.   Kegiatan LDKS 

g. Kegiatan Pramuka 

h. Kegiatan PMR 

2. Peran dan manfaat kegiatan OSIS dalam membina karakter siswa di MA 

Sunan Kalijogo Mojo, meliputi : 

a. Peranan OSIS dalam membina karakter siswa adalah OSIS sebagai 

wadah atau sarana untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat, dan 

membina karakter siswa. 

b. Nilai karakter yang ditanamkan dalam kegiatan OSIS adalah percaya diri, 

kerja sama, kreatif dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, 
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demokratis, berjiwa wirausaha, religius, kerja keras, peduli sosial dan 

peduli lingkungan. 

c. Manfaat menjadi OSIS itu menambah wawasan dan pengetahuan, 

bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, hubungan sosial menjadi baik, 

kreatif.  

B. Saran – saran 

Berpijak dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah khususnya dalam menghadapi arus globalisasi dan 

untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi, maka 

diperlukan pembinaan karakter kepada siswa agar siswa dapat membentengi 

diri dari segala pengaruh negatif. 

2. Kepada seluruh praktisi pendidikan (guru, staf pengajar, dll), hendaknya 

berperan aktif dalam membina karakter siswa antara lain dengan saling 

mengingatkan siswa jika ada sedikit kesalahan. 

3. Kepada para pengurus OSIS agar lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak 

bergantung terhadap satu atau dua orang teman saja. Tetapi semuanya 

harus berperan aktif agar OSIS dapat lebih baik lagi. Walaupun banyak 

dispen usahakan jangan samapai tertinggal pelajaran, pinjam catatan teman 

agar tidak tertinggal pelajaran. 

4. Dalam rangka memberikan wawasan terhadap pembinaan karakter siswa, 

ada baiknya sekolah dapat mengundang sekolah lain yang memang belum 
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berjalan secara maksimal organisasi siswanya dan sekolah yang belum 

menerapkan pembinaan karakter terhadap siswanya. 

5. Hendaknya tetap mempertahankan kegiatan yang memang sangat 

memberikan nilai plus bagi sekolah terkait masalah pembinaan karakter 

siswa.
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