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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada 

BAB IV, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Karakter religius yang dikembangkan di MAN 1 Sleman meliputi karakter 

religius terhadap Tuhan, karakter religius terhadap diri sendiri, karakter 

religius terhadap keluarga, karakter religius terhadap orang lain, karakter 

religius terhadap masyarakat dan bangsa, serta karakter religius terhadap 

lingkungan.  

2. Strategi yang dilakukan oleh MAN 1 Sleman dalam mengembangkan 

karakter religius siswa adalah dengan melalui pembiasaan, pembelajaran, 

merasakan dan mencintai kebaikan, tindakan yang baik, keteladanan, dan 

hukuman.  

3. Faktor pendukung dalam mengembangkan karakter religius siswa di MAN 

1 Sleman yaitu, motivasi belajar yang baik, kepercayaan diri siswa yang 

baik, kemampuan siswa, kecerdasan siswa, lengkapnya sarana dan 

prasarana, mudahnya akses jalan, dan lain sebagainya. Faktor penghambat 

yaitu, sifat malas siswa, sedikitnya motivasi, ada beberapa fasilitas sekolah 

yang belum memadai, sebagian ruangan kelas yang kecil, dan minimnya 

pendingin ruangan.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan yang diulas oleh 

peneliti pada bab sebelumnya tentang strategi pengembangan karakter religius 

siswa di MAN 1 Sleman, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah hendaknya tetap mempertahankan program-program yang 

dapat mengembangkan karakter religius siswa serta meningkatkan kualitas 

program tersebut. Bentuk penguatan hendaknya ditingkatkan agar 

membangkitkan motivasi siswa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, 

khususnya dalam bentuk reward dan punishment. Sekolah juga perlu 

untuk memperhatikan kondisi kelas, seperti ukuran ruang kelas, pendingin 

ruangan, dan sebagainya, agar proses pembelajaran di kelas dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

2. Bagi guru hendaknya meningkatkan skill terkait dengan media 

pembelajaran digital, seperti penggunaan aplikasi power point dalam 

menampilkan materi yang variataif, agar siswa merasa tertarik untuk 

memperhatikan. Selain itu, hendaknya dibuat jadwal khusus untuk 

evaluasi sesama guru dalam berperilaku di sekolah sebagai bentuk 

monitoring dalam memberikan teladan bagi siswa. 

3. Bagi peneliti lain hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut, karena 

dalam penelitian ini hanya fokus kepada strategi pengembangan karakter 

religius di MAN 1 Sleman. Maka sangat diperlukan adanya penelitian 

yang lebih mendalam dalam rangka memperkuat analisis penelitian. Selain 

itu, perlu kiranya dilakukan penelitian dengan metode yang berbeda, agar 

data yang dihasilkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya. 
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C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan 

kemudahan dan kelancaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini tanpa ada halangan dan kendala apapun. Peneliti 

menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena 

itu peneliti sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan dari berbagai 

pihak demi perbaikan pada skripsi ini. Peneliti juga berharap bahwa skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi peneliti pribadi, instansi terkait, dan semua 

pihak yang membutuhkan. 

  


