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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  pada  analisis  kajian  teoritis,  hasil  peneltiian  dan 

pembahasan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Pendidikan Karakter Islami untuk Meningkatkan 

Akhlaqul Karimah Siswa di dalam kelas di MTsN 2 Kota Blitar yaitu 

melalui kegiatan sholat dhuhur dan sholat dhuha berjamaah,hafalan Al 

Quran, PHBI dan lomba islami, dan juga pondok hafalan Al Quran. 

2. Implementasi Pendidikan Karakter Islami untuk Meningkatkan 

Akhlaqul Karimah Siswa di luar  kelas di MTsN 2 Kota Blitar yaitu 

melalui tadarus Al Quran 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai, 

menghafalkan Al Quran selama 5 menit setiap pergantian jam pelajaran, 

mengintegrasikan mata pelajaran umum dengan nilai-nilai islami, 

memberikan nasehat agama kepada siswa setelah proses belajar 

mengajar, melatih siswa menjaga kebersihan. 

3. Kendala dalam Implementasi  Pendidikan  Karakter  untuk 

Meningkatkan Akhlaqul Karimah Siswa di MTsN 2 Kota Blitar adalah 

kemalasan siswa untuk melaksanakan kegiatan tadarus Al Quran, 

kurangnya motivasi dari dalam diri siswa, kurangnya pengendalian diri 

siswa. Sedangkan di luar kelas kendala yang dialami yaitu bentroknya 

jadwal kegiatan dengan kegiatan rutin, masih terdapat siswa yang 

kurang lancar dalam membaca Al Quran, dan bangunan masjid  di 

MTsN 2 Kota Blitar belum bisa menampung keseluruhan siswa. 

4. Solusi untuk menghadapi kendala dalam implementasi pendidikan 

karakter islami  untuk meningkatkan akhlaqul karimah siswa di MTsN 

2 Kota Blitar yaitu di dala kelas dengan memberikan nasehat dan 

peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada siswa. Sedangkan di 

luar kelas dengan mengatur ulang jadwal kegiatann melalui rapat guru 

setiap hari sabtu, mengadakan Bengkel Quran untuk siswa yang kurang 
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lancar dalam membaca Al Quran, menjadwal kegiatan sholat berjamaah 

secara bergantian mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 dan juga 

memberikan motivasi terhadap siswa yang bermasalah 

B.  Saran-Saran 

1. Kepada Kepala Madrasah 

Kepada Kepala Madrasah, dalam menanamkan pendidikan karakter 

islami untuk meningkatkan akhlaqqul karimah siswa hendaknya tetap 

konsisten dalam menjalankan program pendidikan karakter islami baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu juga diharapkan dapat 

memberikan terobosan-terobosan baru dalam menanamkan pendidikan 

karakter islami untuk meningkatkan akhlaqul karimah siswa. 

2.  Bagi Guru   

Hasil  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  masukan dan 

tambahan untuk implementasi pendidikan karakter islami yang lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan akhlaqul karimah siswa   

3.  Bagi Pembaca   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

meningkatkan akhlaqul karimah. 

4.  Bagi Peneliti Lanjutan   

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan menjadi acuan untuk 

melakukan dan  meneruskan penelitian yang lebih mendalam terutama 

terkait dengan implementasi pendidikan karakter islami untuk 

meningkatkan akhlaqul karimah siswa. 

 


