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ABSTRAK 

 

PEMBENTUKKAN KARAKTER RELIGIUS MELALUI KEGIATAN  

PEMBIASAAN PADA SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 2  

BANYUDONO, KABUPATEN BOYOLALI 

 

Dini Hapsari. A 220 100 083. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014. xviii + 166 halaman 

(termasuk lampiran) 

  
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan 

pembentukkan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di sekolah, 2) Untuk 
mendeskripsikan alasan pembentukkan karakter religius dikalangan pelajar yang 
masih dirasa perlu dilakukan saat ini, dan 3) Untuk mendeskripsikan kendala yang 
dihadapi guru ketika melaksanakan pembentukkan karakter religius melalui kegiatan 
pembiasaan di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono, Kabupaten Boyolali. 
Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah pembentukkan karakter religius melalui 
kegiatan pembiasaan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Banyudono, kabupaten 
Boyolali. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian ini menggunakan dua 
macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data berupa informasi dari tempat, 
peristiwa, dokumen dan arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang 
dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal 
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Pembentukkan Karakter 
Religius melalui Kegiatan Pembiasaan pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 
Banyudono, Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan 
pembentukkan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di sekolah dilakukan 
dengan cara membiasakan Sholat Dhuha dan Sholat Jum’at di sekolah, 2) Alasan 
pembentukkan karakter religius di kalangan pelajar masih diperlukan saat ini yaitu 
pendidikan semakin jauh dari tatanan nilai moral yang dikehendaki. Rendahnya 
tataran moral tersebut menjadikan siswa mempunyai akhlak yang kurang terpuji. 
Banyak ditemui siswa yang mempunyai sikap kurang hormat terhadap guru, 
menyepelekan jika ditegur guru, sengaja tidak mematuhi tata tertib dan bahkan 
berani melawan guru. Pembentukkan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan 
mampu memperbaiki moral siswa yang jauh dari moral yang dikehendaki, dan 3) 
Kendala yang dihadapi guru ketika melaksanakan pembentukkan karakter religius 
melalui kegiatan pembiasaan di sekolah meliputi: a) kendala dari sarana dan 
prasarana, b) kendala dari peserta didik, dan c) kendala dari guru agama islam, d) 
kendala dari guru umum dan e) kendala dari lingkungan. 

 

Kata kunci : Karakter religius, Kegiatan Pembiasaan 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang utama dan paling utama pada zaman sekarang. 

Sejauh memandang maka sejauh itu pula harus melengkapi diri dengan berbagai 

pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bahkan mutlak bagi manusia 

dalam rangka mengubah keadaan hidupnya menjadi lebih baik dan terarah. Menurut 

Ahmadi dan Uhbiyati (2001:70), pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar 

dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa 

kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai 

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus.   

Sekolah merupakan tempat latihan bermasyarakat, termasuk berorganisasi dan 

bermusyawarah untuk menyepakati sebuah rencana yang menyangkut kepentingan 

bersama. Pendidikan juga tidak hanya didapatkan secara formal yaitu sekolah, 

namun banyak hal yang bisa dipelajari di luar lingkungan sekolah. Pendidikan 

karakter siswa merupakan kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak budi 

pekerti individu yang mempunyai kepribadian khusus yang menjadi dorongan dan 

penggerak serta membedakan dengan individu yang lain. Menurut Gunawan 

(2012:3), karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang 

membedakan antara dirinya dengan orang lain. Karakter siswa bisa dipengaruhi akan 

kontribusi orang tua di lingkungan keluarga, teman sepermainan, guru, lingkungan 

sosial dan lain-lain. Orang tua atau keluarga merupakan lembaga pertama dan utama 

bagi setiap anak, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Orang 

tua berperan dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Sulhan (2011:5), 

tujuan pembangunan karakter adalah untuk mengembangkan karakter bangsa agar 

mampu mewujudkan nilai-nilai luhur pancasila. Untuk itu perlu pendidikan karakter 

agar pembangunan karakter bangsa bisa terwujud. 

Pembinaan agar siswa menjadi karakter yang unggul bukan hanya melalui 

pembelajaran saja, namun bisa melalui kegiatan kebiasaan di sekolah. Karakter yang 

ingin dikembangkan oleh guru kepada masyarakat agar menjadi siswa yang memiliki 

kepribadian yang unggul. Kepribadian yang unggul perlu diterapkan karena untuk 

menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. Pembiasaan dianggap salah satu 

cara yang efektif untuk mengembangkan kepribadian yang baik. kebiasaan diangap 
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sebagai cara yang baik untuk membina karakter siswa karena dilatih dan dibiasakan 

untuk melakukannya setiap hari. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari akan tertanam 

dan dengan tidak sadar akan dilakukan oleh siswa tanpa harus diperingatkan. 

Karakter religius merupakan salah satu karakter yang perlu dikembangkan 

karena setiap manusia memiliki agama dan keyakinan masing-masing. Menurut 

Listyarti (2012:5), religius adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan 

dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Maha Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dan manusia serta lingkunganya. Menurut Tim Penyusun Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1991:830), religius adalah bersifat keagamaan. Jadi 

berdasarkan pengertian di atas pengertian religius adalah suatu sistem kepercayaan 

yang pada diri manusia untuk mempercayai adanya Tuhan untuk menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Karakter religius perlu dikembangkan 

karena untuk membentuk insan yang unggul. Banyak sekali murid yang bertindak  

tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat. Karakter religius 

perlu dikembangkan dan digalangkan oleh lembaga pendidikan dan orang tua. 

Pembinaan karakter religius perlu dikembangkan di lingkungan sekolah untuk 

membina siswa agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyudono 

Boyolali  mencoba untuk menggalangkan suatu program sekolah. Kegiatan sekolah 

dilaksanakan oleh guru–guru dan karyawan sekolah  dengan cara membina siswa-

siwa untuk mengembangkan karakter religius. Karakter religius dianggap sebagai 

salah satu hal yang penting dalam membina siswa. Jika siswa memiliki ketaatan 

agama yang baik maka tingkah laku dan perilakunya akan baik pula. Kegiatan 

digalangkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banyudono Boyolali antara 

lain sholat Jum’at dan sholat Dhuha berjamaah. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pembentukkan 

Karakter Religius Melalui Kegiatan Pembiasaan Pada Siswa Kelas VII Di SMP 

Negeri 2 Banyudono, Kabupaten Boyolali”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) untuk 

mendeskripsikan proses pelaksanaan pembentukkan karakter religius melalui 
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kegiatan pembiasaan di sekolah, 2) untuk mendeskripsikan alasan pembentukkan 

karakter religius dikalangan pelajar yang masih dirasa perluk dilakukan saat ini, dan 

3) untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru ketika melaksanakan 

pembentukkan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:1-2), 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono, Kabupaten 

Boyolali. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah kepala sekolah, 

guru Pendidikan Kewarganegaran, guru Pendidikan Agama dan siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Banyudono. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah pembentukkan 

karakter religius melalui kegiatan pembiasaan pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 

Banyudono, kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumen.  

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi 

sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip 

yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, 

triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumen.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembentukkan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di 

sekolah yang dilakukan di SMP Negeri 2 Banyudono sebagaimana berikut ini. 
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1. Proses Pelaksanaan Pembentukkan Karakter Religius melalui Kegiatan 

Pembiasaan di Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 dengan 

Bapak Dasuki, selaku guru agama SMP Negeri 2 Banyudono menjelaskan bahwa 

proses pelaksanaan pembentukkan karakter religius yang biasa dilakukan di SMP 

Negeri 2 Banyudono dilakukan dengan cara memanfaatkan mushola. Berbagai 

kegiatan di mushola dijadikan sebagai tempat untuk menumbuhkan perilaku religius 

siswa. Adapun kegiatan pembentukkan karakter religius melalui kegiatan 

pembiasaan di SMP Negeri 2 Banyudono,yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Sholat Dhuha. Sholat Dhuha merupakan sholat sunnah yang 

dikerjakan seorang muslim ketika waktu dhuha. Waktu Dhuha adalah waktu ketika 

matahari mulai naik kira-kira pukul tujun pagi hingga waktu Dzuhur. Jumlah rakaat 

sholat Dhuha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat.   

Setiap pagi masuk sekolah bapak dan ibu guru piket sudah berjaga didepan 

pintu utama sekolah. Setiap akan masuk ke dalam sekolah siswa saling berjabat 

tangan dan mengucapkan salam kepada Bapak ibu guru. Siswa yang beragama Islam  

diwajibkan mengucapkan salam dengan kata “Assalamualaikum”, sedangkan siswa 

yang bergama non Islam mengucapakan salam dengan sapaan “selamat pagi”. Setiap 

siswa yang beragama Islam dihimbau untuk selalu melaksanakan sholat Dhuha 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun jadwal sholat Dhuha kelas VII 

mendapatkan jadwal setiap hari Senin dan Kamis, kelas VIII setiap hari Selasa dan 

Jum’at, untuk kelas IX dijadwalkan pada hari Rabu dan Sabtu.   

Sholat Dhuha dimulai pada pukul 06.30-07.00 WIB. Siswa-siswa yang sudah 

tiba di sekolah langsung menuju masjid untuk berwudhu. Siswa yang sudah selesai 

wudhu masuk ke masjid untuk segera melaksanakan sholat Dhuha. Sebelum memulai 

sholat, siswa diharapkan membuat shof sholat yang rapi, kemudian membaca hafalan 

doa bersama-sama yang dipimpin oleh salah satu siswa, doa yang dihafalkan ketika 

sholat Dhuha diantaranya Surat Adh Dhuha, surat Asy Syams. Pukul 06.50 WIB 

sholat dimulai. Sholat Dhuha dengan diimami oleh siswa pemimpim bacaan doa 

tersebut. Pelaksanaan sholat Dhuha selalu didampingi oleh bapak ibu guru dari awal 
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hingga akhir. Bagi siswa putri yang berhalangan dikumpulkan dalam satu tempat dan 

diberikan ceramah oleh bapak ibu guru yang mendapatkan jadwal.   

b. Pelaksanaan Sholat Jum’at. Kegiatan pembiasaan lainnya yang dilakukan 

di SMP Negeri 2 Banyudono adalah sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan shalat 

fardhu bagi anak laki-laki yang sudah baligh. Diharapkan pada hari Jumat, khusus 

untuk siswa laki-laki melakukan amalan-amalan sunnah seperti memotong kuku, 

memakai wangi-wangian, dan melakukan takhiyatul masjid.   

Seperti halnya sholat Dhuha, sholat Jumat dihimbau untuk dilakukan oleh 

setiap siswa terutama siswa laki-laki di mushola. Akan tetapi karena keterbatasan 

tempat yang tidak mungkin menampung semua jamaah, maka sekolah membuat 

kebijaksanaan dengan membuat jadwal.   

Jadwal sholat Jumat dibuat sesuai dengan kelas paralel, yaitu dimulai dari 

Jumat pertama yaitu kelas VII A-H, jumat kedua kelas VIII A-H, dan jumat ketiga 

untuk kelas IX A-H. Bapak ibu guru sebagian juga melaksanakan sholat secara 

berjamaah dengan siswa. Pelaksanaan sholat Jumat Khotib dari guru Agama dan 

dibantu oleh guru-guru lain, muadim dari siswa. Setiap sholat Jumat siswa diabsensi 

untuk mengetahui siapa saja siswa yang mengikuti sholat Jumat dan siapa saja siswa 

yang tidak mengikuti sholat Jumat. Bagi anak-anak yang mencoba membolos atau 

tidak mengikuti sholat Jumat akan dikenakan sangsi.   

Pertama, ketika siswa melanggar peraturan siswa tersebut akan ditanya 

alasannya kenapa anak tersebut tidak ikut serta dalam sholat,  jika alasannya tidak 

dapat dimaklumi anak tersebut akan diikut sertakan pada sholat jumat selanjutnya 

pada kelas lain. Jika masih membolos orang tua atau wali siswa diberitahu bahwa 

anaknya berturut-turut tidak mengkuti sholat Jumat dan diberi tugas tambahan yaitu 

menulis surat pendek dan dikumpulkan pada guru Agama.   

2. Alasan Pembentukkan Karakter Religius di Kalangan Pelajar yang Masih Perlu 

Dilakukan 

Perilaku religius merupakan perilaku yang dekat dengan hal-hal berbau 

spiritual. Perilaku religius merupakan perilaku usaha manusia untuk mendekatkan 

dirinya kepada dengan Tuhan sebagai penciptanya. Menurut Bapak Dasuki selaku 

guru Agama Islam SMP Negeri 2 Banyudono, alasan pembentukkan karakter religius 
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dikalangan pelajar masih perlu dilakukan karena dengan adanya pembentukan 

karakter religius diharapkan siswa akan menjadi pribadi yang lebih beriman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat saat ini pendidikan semakin jauh dari tatanan 

nilai moral yang dikehendaki. Rendahnya tataran moral tersebut menjadikan siswa-

siswa mempunyai akhlak yang kurang terpuji. Banyak ditemui siswa yang 

mempunyai sikap kurang hormat terhadap guru, menyepelekan jika ditegur guru, 

sengaja tidak mematuhi tata tertib dan bahkan berani melawan guru.   

Pembentukkan karakter religius yang rutin diadakan di SMP Negeri 2 

Banyudono ini bertujuan agar siswa tidak mempunyai sikap dan sifat negatif seperti 

yang dijelaskan di atas misalnya siswa punya sopan santun kepada yang lebih tua, 

dalam hal ini adalah guru. Adapun kegiatan pembiasaan karakter religius yang 

diadakan di SMP Negeri 2 Banyudono mempunyai tujuan agar siswa-siswa menjadi 

pribadi sebagai berikut: 

a. Amanah, yaitu selalu memegang teguh dan mematuhi amanat orang tua dan guru 

dan tidak melalaikan pesannya. 

b. Amal saleh, yaitu sering bersikap dan berperilaku yang menunjukkan ketaatan 

dalam melaksanakan ajaran agama (ibadah) dan menunjukkan perilaku yang baik 

dalam pergaulan sehari-hari. 

c. Beriman dan bertaqwa, yaitu terbiasa membaca doa jika hendak dan setelah 

melakukan kegiatan, selalu melakukan perbuatan menghormati orang tua, guru, 

teman sebagainya, biasa menjalankan perintah agamanya, biasa membaca kitab 

suci dan mengaji dan biasa melakukan kegiatan yang bermanfaat dunia akhirat. 

d. Bersyukur, yaitu memanjatkan doa kepada Tuhan, biasa mengucapkan terima 

kasih kepada orang lain dan menghindari sikap sombong. 

e. Ikhlas, yaitu selalu tulus dalam membantu orang lain, sekolah, teman dan orang 

lain dan tidak merasa rugi karena menolong orang lain. 

f. Teguh hati, yaitu biasa memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan 

perbuatan yang diyakini sesuai dengan yang diucapkan dan biasa bertindak yang 

didasari sikap yang istiqomah. 
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g. Pemaaf, yaitu sering menunjukkan sikap dan perilaku memaafkan kesalahan 

orang lain dan menghindari sifat dendam dan bersikap tidak gemar menyalahkan 

orang lain. 

h. Pemurah, yaitu sering bersikap dan berperilaku suka menolong orang lain, 

menghindari sifat kikir dan sering membantu sesuai dengan kemampuan. 

i. Pengabdian, yaitu biasa melaksanakan perintah ajaran agama membantu orang 

tua, membantu teman yang mendapat  kesukaran tanpa mengharapkan sesuatu 

dan menghindari sikap ingkar dan kufur. 

j. Sabar, yaitu sering berupaya untuk menahan diri dalam menghadapi godaan dan 

cobaan sehari-hari dan berusaha untuk tidak cepat marah. 

k. Tepat janji, yaitu biasa menepati janji dengan orang lain, baik di rumah, di 

sekolah maupun dalam pergaulan, dan menghindari sikap dan tindakan culas. 

l. Takut bersalah, yaitu memulai kerja dengan tenang, memiliki kepedulian 

terhadap pekerjaan, bila berbuat dosa terus meminta ampun kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

m. Tawakal, yaitu selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersabar dalam 

melakukan sesuatu dan bersyukur atas hasil yang diperoleh. 

3. Kendala yang Dihadapi Guru Ketika Melaksanakan Pembentukkan Karakter 

Religius melalui Kegiatan Pembiasaan di Sekolah 

a. Kendala dari sarana dan prasarana. SMP Negeri 2 Banyudono mempunyai 

sebuah mushola yang tidak terlalu besar dan tempat wudhu mushola hanya berjumlah 

6 buah. Keterbatasan ini membuat siswa kurang nyaman beribadah di mushola. 

Terutama saluran wudhu yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga siswa 

harus mengantri cukup lama untuk mendapat giliran berwudhu. Lamanya siswa 

mengantri untuk bisa berwudhu membuat waktu menjadi tidak efektif, karena waktu 

sholat menjadi terulur.   

b. Kendala dari Peserta Didik. Belum adanya kesadaraan yang tinggi dari 

peserta didik karena pentingnya pembiasaan menjalankan sholat Dhuha dan sholat 

Jum’at. Pembiasaan kegiatan tersebut sebagian besar masih didasarkan atas dasar 

hukuman. Seperti sholat Jumat, masih banyak siswa yang melakukan karena takut 



 

 

 

9 

mendapatkan sanksi dari guru agama. Pelaksanaan kegiatan juga masih memerlukan 

pendampingan dari guru.  

c. Kendala dari guru agama Islam. Guru agama Islam di SMP Negeri 2 

Banyudono hanya memiliki satu orang guru pendidikan agama Islam, yaitu Bapak 

Dasuki. Jika beliau berhalangan hadir di sekolah, maka pendampingan segala 

kegiatan pembiasaan religi di sekolah diambil alih oleh guru lain.   

Jumlah guru agama Islam sesuai dengan Kurikulum 2013 setiap sekolah ideal 

memiliki tiga guru Agama Islam. dengan adanya permasalahan tersebut sekolah 

mengambil solusi menambahkan guru dari sekolahan lain untuk mencukupi 

kebutuhan jam untuk mendapatkan sertifikasi yaitu harus mengajar selama 24 jam 

meskipun ada guru yang membantu guru pendidikan agama Islam masih merasa 

kerepotan dalam mengajar peserta didik.   

d. Kendala dari guru umum. Hambatan dari guru umum tidak setiap guru 

mengetahui tentang ilmu agama. Jika dipersentasekan 50% guru memahami tentang 

mata pelajaran agama untuk 50% guru umum tidak memahami secara mendasar 

tentang agama Islam. Jika ada guru umum yang mengetahui diikut sertakan  

langsung dalam membantu peribadahan, namun yang tidak paham tentang 

pelaksanaan kegiatan pembiasaan tersebut hanya membantu mengabsensi pada 

waktu sholat Jumat.   

e. Kendala dari Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam 

pembentukkan karakter seseorang. Lingkungan juga berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar. Lingkungan yang kondusif akan membantu memahami suatu materi 

pelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Dasuki selaku guru Agama Islam 

SMP Negeri 2 Banyudono, sebagai berikut: “Kalau sekitar mushola ramai ya anak-

anak jadi tidak konsentrasi, kadang ada yang sholat sambil bercanda, Mbak.” 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Pembentukkan Karakter 

Religius melalui Kegiatan Pembiasaan pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 

Banyudono, Kabupaten Boyolali yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 



 

 

 

10 

1. Proses pelaksanaan pembentukkan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan 

di sekolah dilakukan dengan cara membiasakan Sholat Dhuha dan Sholat Jum’at 

di sekolah. 

2. Pembentukkan karakter religius di kalangan pelajar masih dirasa perlu dilakukan 

saat ini, terutama karena pendidikan semakin jauh dari tatanan nilai moral yang 

dikehendaki. Rendahnya tataran moral tersebut menjadikan siswa-siswa 

mempunyai akhlak yang kurang terpuji. Banyak ditemui siswa yang mempunyai 

sikap kurang hormat terhadap guru, menyepelekan jika ditegur guru, sengaja 

tidak mematuhi tata tertib dan bahkan berani melawan guru. Pembentukkan 

karakter religius melalui kegiatan pembiasaan mampu memperbaiki moral siswa 

yang jauh dari moral yang dikehendaki. 

3. Kendala yang dihadapi guru ketika melaksanakan pembentukkan karakter 

religius melalui kegiatan pembiasaan di sekolah meliputi: 

a. Kendala dari sarana dan prasarana. 

b. Kendala dari peserta didik. 

c. Kendala dari guru agama Islam. 

d. Kendala dari guru umum 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru. 

a. Penanaman nilai-nilai religius di lingkungan intern sekolah perlu ditingkatkan 

agar siswa memiliki sifat dan perilaku yang lebih baik lagi.  

b. Memperketat aturan-aturan sanksi di sekolah, agar siswa berpikir 2 kali jika 

berniat melanggar. 

c. Guru seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada siswa tidak 

hanya teori semata melainkan ada praktek. 

d. Guru hendaknya tidak hanya melakukan tugas sebagai penggajar melainkan 

juga mampu memberikan motivasi yang positif  kepada siswa.  

2. Bagi Siswa.  

a. Diharapkan siswa mau dan berusaha untuk bersikap dan berperilaku baik 

kepada teman sebaya maupun kepada guru di sekolah. 
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b. Diharapkan siswa sebagai generasi penerus dapat besikap positif dan bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

c. Menanamkan keyakinan bahwa karakter religius yang dimiliki demi kebaikan 

dirinya sendiri.  

d. Diharpkan siswa tidak melupakan untuk beribadah dan selalu bersyukur. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan  khususnya mengenai pembentukkan 

karakter religius. 

b. Hasil ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

berikutnya. 
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