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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan, tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk 

karakter siswa di SMK Al – Huda Ngadirejo Kediri tahun ajaran 2016/2017, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah guru pendidikan agama Islam dalam membentuk 

karakter siswa di SMK Al – Huda Ngadirejo Kediri yaitu: dengan 

membuat perencanaan pembelajaran, memilih dan mengembangkan 

materi, pemilihan metode pembentukan karakter, pendekatan pembentukan 

karakter, tahapan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan evaluasi. 

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter siswa 

yaitu: 

a. Faktor Pendorong 

1) Motivasi dan dukungan orang tua yang selalu memberikan 

teladan bagi anaknya. 

2) Komitmen bersama yang dilakukan oleh semua civitas sekolah 

dalam pembentukan karakter siswa. 

3) Fasilitas lengkap yang dapat menunjang keberhasilan pembentukan 

karakter siswa. 
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b. Faktor Penghambat 

1) Latar belakang siswa yang kurang mendukung. 

2) Kurang kesadaran siswa dalam melaksanakan peraturan sekolah. 

3) Lingkungan atau pergaulan siswa yang kurang baik. 

B. Saran 

1. Kepada Sekolah 

Pihak sekolah lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap 

siswanya secara rutin dan kontinyu dalam penanaman pendidikan 

pembentukan karakter siswa serta lebih meningkatkan komunikasi antara 

orang tua dan masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-

tokoh masyarakat dan orang tua siswa demi kelancaran terciptanya 

pembentukan karakter siswa yang diharapkan. 

2. Kepada Pendidik 

Bagi guru-guru di SMK Al – Huda Ngadirejo Kediri, dapat 

berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dengan 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam perangkat 

pembelajaran seperti silabus, RPP, metode serta media yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi demi terciptanya 

kelancaran pembentukan karakter siswa yang diharapkan. 

3. Kepada Siswa 

Agar lebih menjaga diri dalam menghadapi arus globalisasi, 

hendaknya benar-benar meningkatkan mental mereka yakni dengan lebih 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
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4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Kepada peneliti berikutnya diharapkan penelitian mengenai strategi 

guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa untuk 

dikaji lebih mendalam karena masih memerlukan pengembangan yang 

lebih lanjut agar diperoleh penemuan- penemuan baru sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh pihak lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan. 


