
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. SMP Negeri 1 Maiwa adalah sekolah yang dalam perkembangannya telah 

menekankan pembentukan karakter peserta didik sejak sekolah ini dimulai. 

Indikatornya bahwa mulai dari kepala sekolah selaluh amanahkan, menilai 

dan mengevaluasi pelaksanaan karakter di sekolah sehingga semua guru-guru 

di SMP Negeri 1 Maiwa mengupayakan semaksimal mungkin pembentukan 

karakter peserta didik, terkhusus guru pendidikan agama Islam yang memiliki 

peran utama memberikan pembinaan karakter kepada peserta didik baik 

didalam proses pembelajaran maupun di luar kelas. Sehingga terbentuk 

karakter peserta didik yang sesuai dengan tujuan Pendidikan  Nasional 

diantaranya religious, bergaya hidup sehat, berpikir logis, kritis dan kreatif, 

demokratis, cerdas dan tanggung jawab. Namun, semua karakter tersebut 

salah satu diantaranya yaitu tanggung jawab terhadap pendidikan nya sangat 

kurang disadari oleh peserta didik selama masa pendemi Covid 19. 

2. Dalam meningkatkan karakter peserta didik, guru pendidikan  agama Islam 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter untuk 

menunjang keberhasilannya dalam proses pembelajaran serta dalam 

pembinaan karakter. Meskipun di SMP Negeri 1 Maiwa tidak memiliki mata 

pelajaran yang merujuk kepada pendidikan karakter atau pendidikan akhlak, 

namun guru pendidikan  agama Islam terus mengupayakan semaksimal 

mungkin pembentukan karakter melalui pembinaan, pengarahan dan 

pembiasaan karakter positiv dalam proses pembelajaran melalui metode dan 

perannya sebagai guru. Adapun peran guru pendidikan agama Islam adalah 



sebagai korektor, inspirator, organisator, fasilitator, motivator, inisiator, 

pembimbing, demonstrator, pengelolaan kelas, supervisor dan evaluator. 

Sejumlah peran guru pendidikan agama Islam tersebut sudah diaplikasikan 

dengan baik, namun dimasa pandemic dalam pelaksanaan pembentukan 

karakter peserta didik kurang maksimal dikarnakan proses belajar mengajar 

secara langsung tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan  penulis 

melakukan penelitian dimana hanya bisa melakukan sesi wawancara dengan 

beberapa pihak sekolah.  

B. Saran  

1. Kepada Pihak Sekolah 

SMP Negeri 1 Maiwa adalah istitusi yang sekarang dikenal dengan latar 

belakang pengetahuan umum berbasis keagamaan sehingga dalam perkembangannya 

sangat berpotensi dalam pembentukan karakter peserta didik menjadi siswa-siswa 

yang berakhlak baik dekat dengan sang pencipta. Oleh karena itu, pihak sekolah 

diharapkan agar senantiasa memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai bidang yang 

dapat mamajukan sekolah ini kedepannya bukan hanya sekarang saja. Terutama yang 

menyangkut dengan pembentukan karakter peserta didik. 

2. Kepada Pendidik 

Profesi sebagai pendidik adalah tugas yang mulia. Namun dibalik itu semua 

ada beban amanah dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Pendidik merupakan 

orang kedua bagi peserta didik yang bertanggung jawab dalam membimbing dan 

mengarahkan peserta didik kearah yang lebih baik. Karena pada dasarnya karakter 

pserta didik itu berbeda-beda sehingga guru sangat perlu yang namanya strategi atau 

metode yang tepat untuk menghadaapi peserta didiknya. Oleh karena itu, guru 



diharapkan memiliki wawasan yang luas sehingga professional dalam bidangnya dan 

perannya dalam pembentukan karakter peserta didik. 

3. Kepada Peserta Didik 

Peserta didik adalah generasi penerus bangsa. Jadi, apabila ingin melihat 

kondisi kemajuan bangsa kedepannya maka lihatlah bagaimana generasi mudah ini 

sekarang. Maka diharapka kepada peserta didik di sekolah ini untuk belajar dengan 

baik, dengan giat, telaten dan tidak mudah menyerah serta bersunggu-sunggu dalam 

mencapai cita-cita sebagai penerus bangsa dan agama. Sehingga nantinya mampu 

mengaplikasikan ilmunya dan tercipta  pribadi yang berkarakter.  

 


