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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan,  bahwa: 

1. Pendidikan karakter religius dan disiplin yang diterapkan dan di kembangkan di TPQ Al-

Ma’ruf 2 Gondanglegi Nganjuk adalah,: 

a. Pembiasaan Kegiatan Keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan sebelum pembelajaran,  

yaitu do’a bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian kegiatan 5S dilanjutkan 

dengan kegiatan sorogan al-qur’an dan iqra atau hafalan, kejujuran, kesopanan, kebersihan 

serta tolong menolong. 

b. Peserta diajarkan untuk datang ke TPQ tepat waktu, selalu menuruti peraturan, menaruh 

barang sesuai pada tempatnya dan lain-lain. 

2. Penanaman karakter religius dan disiplin siswa yang dilaksanakan di TPQ Al-Ma’ruf 2 

Gondanglegi Nganjuk merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan madrasah dalam 

membentuk karakter religius dan disiplin siswa diantaranya adalah doa bersama sebelum dan 

sesudah pembelajaran, muroja’ah hafalan, pembacaan juz ‘amma, asma’ul husna dan 

pelaksanaan shalat ashar berjamaah. Karakter religius yang terbentuk dari adanya pembiasaan 

aktivitas keagamaan diantaranya adalah ketakwaan, keikhlasan, kejujuran, kesopanan, 

kebersihan dan tolong-menolong terhadap sesama.  

3. Kedisiplinan siswa di TPQ Al-Ma’ruf 2 Gondanglegi Nganjuk sudah cukup baik, yakni dalam 

pelaksanaan kegiatannya, aturan yang berlaku di TPQ berupa penerapan disiplin siswa, yaitu 

disiplin dalam berpakaian, dalam artian anak mampu berpakaian rapi dan sopan, masuk kelas 

dengan tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan, sholat berjamaah tepat waktu, dan 
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mengikuti pelajaran dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu memang wajar 

karena siswa di TPQ Al-Ma’ruf 2 Gondanglegi Nganjuk ini adalah anak yang sedang berada 

pada masa bertumbuh, sehingga mereka sangat perlu untuk selalu dibimbing dan diarahkan 

pada hal-hal yang bersifat positif. 

B. Saran 

Pada bagian akhir skripsi ini, perkenankanlah peneliti memberikan saran atau usulan 

sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kegiatan pengembangan karakter melalui 

pembiasaan aktivitas keagamaan dan disiplin siswa di TPQ Al-Ma’ruf 2 Gondanglegi Nganjuk. 

1. Bagi pendidik  

Sebagai pelaksana dalam pembentukan karakter religius dan disiplin pada siswa, 

alhamdulillah para guru telah menjalankan tugasnya dengan baik,  tetapi hendaknya guru 

terus memberikan inspirasi, motivasi, bimbingan dan penguatan kepada siswa. Dalam upaya 

meningkatkan pembentukan karakter religius dan juga disiplin pada siswa, guru perlu 

melakukan pengawasan yang lebih agar siswa dapat terkontrol dengan baik.  

2. Bagi siswa 

Hendaknya siswa menindak lanjuti kegiatan pembiasaan keagamaan dan juga 

kedisiplinan yang telah dilaksanakan di madrasah agar dapat meneladani sikap atau perilaku 

yang telah dibentuk di madrasah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih lanjut melakukan penelitian dengan 

judul yang sama di lokasi yang berbeda yang mampu mengungkap lebih mendalam tentang 

pembiasaan keagamaan melalui karakter religius dan disiplin siswa baik dari segi bentuk, 
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model serta langkah-langkah pengembangannya, karena penelitian ini memiliki keterbatasan 

dan belum mencakup secara menyeluruh. 

 

 

 

 


