
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan temuan pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam telah menjalankan 

perannya dalam pembentukan karakter peserta didik, hasil yang diharapkan 

sudah sebagian besar telah tercapai, baik itu peran sebagai pemimpin, 

pengajar, pendidik, teladan, motivator dan evaluator. Hal ini bisa terjadi, 

karena di dukung juga dengan sitem dan SOP yang baik dari sekolah, serta 

controlling dan kerjasama yang baik dari pihak yayasan kepada pimpinan dan 

pimpinan kepada guru, sehingga pembentukan karakter peserta didik dapat 

dengan mudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun pengimplementasian pembentukan karakter peserta didik 

SMA Global Madani, guru PAI sangat terbantu oleh SOP yang dibuat oleh 

sekolah, diantaranya: pertama, NASEC, yaitu sembilan aspek kurikulum 

unggulan sekolah Global Madani yang diterapkan dalam mata pelajaran, 

kedua CCGM (Code of Conduc Global Madani) yang merupakan kode atau 

ciri yang berisikan kepribadian yang harus dimiliki peserta didik sekolah 

Global Madani, ketiga EA (Excel Apreciation), yaitu poin yang diberikan 

kepada peserta didik dan merupaka konsekuensi dari perbuatan peserta didik 

yang melanggar aturan sekolah dengan cara dipotong poin setiap kali 

melanggar. Dari beberapa hal di atas maka guru PAI akan sangat mudah 
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untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang 

berkarakter dan mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dirumuskan bahwa dalam 

pembentukan karakter peserta didik agar dapat terbentuknya suatu karakter 

yang diharapkan diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua 

pihak, baik itu dari pihak sekolah (yayasan, pimpinan, guru), keluarga dan 

lingkungan untuk bersama-sama memberikan  teladan, motivasi dan upaya-

upaya yang bertujuan pada pembentukan karakter peserta didik sehingga 

peserta didik mampu menjadi khalifah Allah di muka bumi, mengamalkan 

nilai-nilai ajaran Islam dan  mampu merealisasikan eksistensi Islam sebagai 

agama yang rahmatan lil ‘alamiin.  

C. Penutup  

Rasa syukur yang tiada terkira penulis ucapkan kepada Allah SWT, 

berkat ridho-Nya akhirnya tesis ini dapat terselesaikan, penulis menyadari 

bahwa tesis ini masih banyak kekurangan untuk mencapai kesempurnaan 

terutama mengenai penggunaan metode dan perumusan ini. Oleh karena itu 

penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya  membangun dari 

pembaca dan pemerhati pendidikan sebagai masukan. 

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis 

ini baik itu secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kebaikan tersebut 

mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. 


