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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis 

mengemukakan kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Penanaman Karakter 

Religius Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan di MIN 3 Tulungagung” 

adalah sebagai berikut : 

1. Penanaman karakter religius melalui kegiatan tartil al quran di MIN 3 

Tulungagung  bertujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran peserta didik 

maupun pendidik. Tujuan yang lain yaitu  untuk menyeragamkan lagu bacaan 

dari kelas 1-6. Kesulitan yang dihadapi dalam membaca al quran diantaranya 

kurang fasih dalam tajwid, makhorijul huruf, dan panjang pendek suatu bacaan 

serta waqaf. Evaluasi guru untuk menghadapi permasalahan tersebut melalui 

membaca satu per satu dan tidak menambah bacaan sebelum lancar. 

2. Penanaman karakter religius melalui kegiatan menghafal asmaul husna di MIN 

3 Tulungagung merupakan pembiasaan yang dilaksanakan sebelum 

pembelajaran berlangsung dari kelas 1 sampai kelas 6 dan sudah terjadwal 

sesuai kebijakan wali kelas masing-masing. Evaluasi kegiatan menghafal 

asmaul husna yaitu tagihan setiap 6 bulan sekali setelah ujian akhir semester. 

3. Penanaman karakter religius melalui kegiatan menghafal doa harian di MIN 3 

Tulungagung ada target yang harus di tempuh peserta didik setiap jenjangnya 

dan sudah sesuai dengan buku pedoman. Dalam pelaksanaanya peserta didik 

sebagian besar sudah berdoa sesuai etika minimal dengan melipatkan tangan di 
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atas meja dan tidak ramai saat berdoa. Wali kelas bekerjasama dengan wali 

murid untuk evaluasi kegiatan keagamaan yang diadakan 6 bulan sekali. 

B. Saran 

1. Bagi Madrasah 

Minimal tetap mempertahanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan 

karakter peserta didik khususnya karakter religius. Selanjutnya dapat 

memfasilitasi dan mewadahi potensi peserta didik agar menambah kreatifitas 

dan nilai plus untuk madrasah. Selain itu tidak hanya peserta didik yang 

melaksanakan kegiatan atau pembiasaan melainkan semua warga madrasah. 

2. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapakan peserta didik lebih antusias untuk menjalankan 

berbagai kegiatan yang ada di MIN 3 Tulungagung dan dapat mengamalkannya 

di kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Orang Tua 

Diharapkan orang tua tetap mendampingi dan mengikuti perkembangan peserta 

didik. Selalu konsultasi apabila terjadi permasalahan tentang peserta didik. 

Selain itu orang tua juga harus berusaha memberikan contoh atau suri tauladan 

yang baik untuk anaknya di rumah . 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan referensi untuk peneliti 

selanjutnya tentang penanaman karakter religius melalui kegiatan keagamaan.  

Selain itu dapat dijadikan sebagai informasi dalam meningkatkan rancangan 

penelitian yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 
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