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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, penulis menganalisis secara

terperinci tentang data yang di uraikan di atas yakni Pembinaan nilai-nilai

karakter di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru dan Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembinaan nilai-nilai karakter pada siswa di MTs Al-Muttaqin

Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan nilai-nilai karakter Siswa di MTs Al-Muttaqin
Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas bahwa pembinaan

nilai-nilai karakter pada siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru sudah

maksimal, hal tersebut. Dan data yang ditemukan dalam penelitian di

lapangan seperti antara lain :

a. Mengintegrasikan dalam kegiatan pembinaan kesiswaan, yaitu dengan

membuat rancangan   menegah dan tahunan dam pembelajaran, seperti

pembuatan RPP, Silabus dan memasukkan nilai-nilai karakter

didalamnya.

b. Pengintegrasian Melalui Pembelajaran, yaiu dengan; 1) Pembinaan

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) Masa

Orientasi Siswa (MOS); 3) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Penegakan tatakrama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial

sekolah; 4) Kepramukaan; 5) Upacara bendera; 6)Usaha Kesehatan
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Sekolah (UKS); 7)Pembinaan bakat dan minat, yang antara lain

meliputi

c. Pendidikan karakter melalui pengelolaan sekolah yang berkarakter, yaitu

dengan menanamkan dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam

pembelajaran seperti, toleransi, tanggung jawab, mandiri, disiplin, cinta

tanah air, kreatif

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pembinaan nilai-
nilai karakter Siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.
a. Penghambat

1. Kurangnya kerjasama antara orang tua dan murid

2. Kurangnya ketegasan dari pihak piket

3. Kurangnya motivasi yang diberikan, sebab hanya diberikan

sekali setahu.

4. Terlalu dekat dengan jalan, sehingga membuat suasana belajar

tidak kondusip.

5. Kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua belum terjalin

dengan baik

6. Dipengaruhi dengan undang-undang perlindungan anak,

mengakibatkan guru tidak tegas.

7. Kurangnya ketegasan dari pihak piket

8. Kurangnya motivasi yang diberikan, sebab hanya diberikan

sekali setahu

b. Pendukung

a) Letaknya yang strategis
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b) Mudah dijangkau

c) Diasuh guru-guru yang berkompeten dibidangnya masing masing.

d) Tersedianya fasilitas yang memadai

e) Adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari orang tua, guru, dan

komite sekolah serta pemerintah.

f) Shalat berjama’ah setiap hari

g) Adanya program shalat sunah dhuhah setiap hari rabu dan kamis

h) Adanya program tadarus al-qur’an dan baca yasin setiap jum’at pagi

i) Adanya program muhadharoh setiap sabtu siang bagda shalat zuhur

di masjid

j) Adanya program pramuka setiap jum’at sore

k) Adanya program olahraga setiap hari sabtu

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang Pembinaan nilai-nilai karakter

pada siswa di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru dan Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembinaan nilai-nilai karakter pada siswa di MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru, maka penulis ingin memberikan saran antara lain:

1. Untuk sekolah agar dapat meningkatkan prestasinya dalam

pembinaan nilai-nilai karakter Islam terhadap siswa.

2. Kepada guru diharapkan dapat bekerjasama dalam menerapkan dan

pembinaan nilai-nilai karakter Islam terhadap siswa

3. Sebaiknya  dilakukan penelitian lanjutan untuk terhadap penelitian

yang peneliti lakukan dari sisi lain


