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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis data tentang Internalisasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami siswa 

SMP Negeri 1 Ngasem Bojonegoro, maka dapat disimpulkan guna menjawab 

rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini. Adapun kesimpulannya sebagai 

berikut: 

1. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam sebagai upaya 

pembentukan karakter Islami siswa di SMP Negeri 1 Ngasem Bojonegoro 

antara lain adalah: 

a. Di dalam proses pembelajaran yaitu dengan Cara guru memberikan 

pengetahuan keislaman melalui materi-materi yang ada pada buku 

siswa. Berbagai metode yang telah digunakan oleh guru PAI di SMP 

Negeri 1 Ngasem Bojonegoro. Metodenya disesuaikan dengan materi 

yang ada pada buku pegangan siswa, mulai dari diskusi, bermain peran, 

demostrasi dan lain-lain, agar materi yang disampaikan tidak membuat 

siswa bosan. Selain itu juga untuk membantu siswa dalam memahami 

materi yang terdapat dalam buku pegangan siswa, agar  siswa dapat 

mengambil hikmah serta sisi positif, guru juga memberikan kisah 

teladan umat terdahulu dan dari kisah tersebut siswa dapat menjadika 
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sebagai ilustrasi untuk kehidupan mereka, serta membangun karakter 

dalam diri mereka.  

b. Di luar proses pembelajaran yaitu dengan cara guru menekankan pada 

pembiasaan sholat berjamaah siswa dimulai dari sholat dhuha sebelum 

proses pembelajaran dan pada istirahat ke dua sholat dhuhur berjamaah. 

Karena ketika sholat siswa baik maka akhlaknyapun akan menjadi baik. 

2. Faktor pendukung Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

sebagai upaya pembentukan karakter Islami siswa di SMP Negeri 1 

Ngasem Bojonegoro antara lain adalah: 

a. Upaya guru PAI dalam membuat progam-progam pembentukan 

karakter Islami 

b. Sarana dan prasarana 

3. Faktor penghambat Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

sebagai upaya pembentukan karakter Islami siswa di SMP Negeri 1 

Ngasem Bojonegoro antara lain adalah: 

a. Kurangnya dukungan 

b. Kurangnya kesadaran 

c. Terbatasnya tempat ibadah 

B. Saran-saran 

Setelah menyimpulkan hasil penelitian tentang Internalisasi Nilai-

Nilai Pendidikan Agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami 
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siswa di SMP Negeri 1 Ngasem Bojonegoro, penulis menyampaikan sara 

sebagai berikut: 

1. Saran bagi sekolah yang diteliti, sebaiknya pembiasaan yang dilakukan 

siswa setiap hari dalam artian bukan jadwal sesuai hari akan tetapi 

pelaksanaannya  dijadwalkan persesi, agar supaya semua siswa melakukan 

pembiasaan tersebut setiap hari 

2. Sebaiknya guru-guru membantu penuh progam guru PAI dalam upaya 

pembentukan karakter Islami siswa sehingga progam bisa berjalan sesuai 

yang diharapkan oleh guru PAI yang menjadi visi Sekolah yaitu 

Berprestasi, Berkarakter, Terampil, Berbudaya Lingkungan, Berlandaskan 

Iman Dan Taqwa. 

3. Saran bagi peneliti, sebaiknya lebih banyak membaca, belajar, dan 

sungguh-sunguh agar penelitian yang dilakukan bisa lebih baik. Peneliti 

menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

perlu ditingkatkan lagi bagi peneliti lain untuk mendapatkan hasil yang 

lebih sempurna, khususnya yang berkaitan dengan Proses pembelajaran. 

 


