
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui penelitian, pengkajian, dan pembahasan yang 

dilakukan di sekolah dengan judul peran guru pendidikan agama 

islam dalam membentuk karakter religius siswa SMP 

Muhammadiyah Imogiri, maka peneliti memberikan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Guru Pendidikan Agama Islam paham dalam membentuk 

karakter religius siswa, yaitu paham dengan misi dan metode 

pendidikan karakter 

2. Peran yang dilakukan guru pendidikan agama islam dalam 

membentuk karakter religius siswa di SMP Muhammadiyah 

Imogiri yaitu pertama; dengan keteladanan, guru mencontohkan 

segala bentuk pribadi yang baik bagi siswa-siswinya. Kedua; 

dengan menjadi pendidik yang bukan hanya mengajarkan bahan 

ajar menurut buku tetapi juga dengan menerapkan contoh atau 

bentuk prakteknya agar siswa tidak hanya sekedar sebatas 

mengetahui bagi. Terakhir, dengan bimbingan; guru 

membimbing siswa mulai dari memberikan nasehat, perhatian 

maka siswa akan bisa dibentuk karakter religiusnya agar 

nantinya siswa giat dalam menuntut ilmu dan bisa berguna untuk 

orang lain dan dirinya sendiri.  
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B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas yaitu mengenai peran guru 

pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius siswa 

di SMP Muhammadiyah Imogiri, maka dapat disampaikan saran-

saran sebagai berikut:  

1. Kepada kepala sekolah untuk lebih menegaskan lagi dalam 

pembiasaan pelaksanaan shalat dhuha supaya semua kelas bisa 

melaksanakan sholat dhuha dengan dampingan dari guru yang 

bertugas 

2. Kepada guru pendidikan agama islam untuk lebih meningkatkan 

pemahaman mengenai karakter religius dan lebih 

memperhatikan karakter siswa. Dan juga jika berbicara dengan 

siswa hendaklah memakai bahasa indonesia, agar nantinya siswa 

juga tidak sembarangan dalam berbicara ke gurunya, ataupun 

dengan memakai bahasa jawa yang halus. 

3. Kepada seluruh pendidik baik guru, karyawan dan siapapun 

yang terlibat dalam pendidikan, ibu kantin juga. Hendaklah 

memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga apa yang 

dilakukan guru maupun elemen sekolah dapat dicontoh oleh 

para siswa.  

4. Kepada orangtua siswa diharapkan mendukung semua kebijakan 

yang telah disusun oleh tim sekolah, karena pada dasarnya pihak 

sekolah memiliki tujuan yang terencana dan baik untuk 

membuat siswa-siswinya menjadi pribadi yang baik. Dan 
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diharapkan agar senantiasa membekali anaknya dengan 

pendidikan agama sejak dini serta mencotohkannya, sebab 

pendidikan agama mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian anak. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam penelitian 

ini, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk 

Karakter Religius Siswa SMP Muhammadiyah Imogiri”. Peneliti 

menyadari dengan kemampuan dan keterbatasan peneliti yang jauh 

dari kata sempurna dalam menyusun skripsi ini, saran dan kritik 

yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan dan akan 

diterima dengan kerendahan hati demi perbaikan di masa yang akan 

datang. 

Peneliti juga mengucapkan rasa terimakasih dari lubuk hati 

kepada pihak yang sudah memberikan dukungan dan bantuan 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Semoga 

penelitian yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaa bagi 

sekolah maupun pembaca dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pendidikan kedepannya. 


