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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian sebagaimana diuraikan pada bab IV, 

maka penelitian yang berjudul “Peranan Kegiatan Morning Spiritual Gathering 

(MSG) dalam Mengembangkan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab pada Guru di 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015” dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Peranan Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam Mengembangkan 

Karakter Disiplin pada Guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Pengembangan karakter disiplin pada guru diimplementasikan melalui 

kegiatan-kegiatan positif dan berkelanjutan. Peranan kegiatan Morning Spiritual 

Gathering (MSG) dalam mengembangkan karakter disiplin dilakukan dengan 

menumbuhkan kesadaran, memenajemen waktu dengan baik, saling mengawasi antar 

guru, saling mengingatkan antar guru, kepala sekolah memberikan tauladan baik, 

keterbukaaan terhadap kendala yang dihadapi, membuat jadwal dengan rapi dan 

sistematis, dan pendekatan sanksi bagi yang tidak sesuai dengan peraturan. 

2. Peranan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam mengembangkan 

karakter tanggung jawab pada guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Pengembangan  karakter  tanggung  jawab pada  guru  juga  diimplementasikan  
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melalui kegiatan-kegiatan positif dan berkelanjutan. Peranan kegiatan Morning 

Spiritual Gathering (MSG) dalam mengembangkan karakter tanggung jawab 

dilakukan dengan menyiapkan peran petugas masing-masing dalam kegiatan, latihan 

dan persiapan sebelum menjadi petugas, memberikan laporan ketika ada kendala, 

kebersamaan untuk mengikuti kegiatan, memberikan motivasi berkenaan dengan 

materi pada kegiatan, saling bertukar informasi antar guru, koordinasi dengan 

berbagai pembagian tugas yang ada di sekolah dan memberikan pengarahan jika ada 

kesalahan, serta ketegasan dari kepala sekolah jika guru kurang bertanggung jawab. 

3. Kendala Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam Mengembangkan 

Karakter Disiplin pada Guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Pengembangan karakter disiplin selalu dilakukan oleh guru pada setiap 

kegiatan di sekolah, secara lebih khusus pada kegiatan Morning Spiritual Gathering 

(MSG) di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Kenyataanya tidak memungkinkan 

terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan karakter 

disiplin. Kendala dalam mengembangkan kaerakter disiplin guru dalam kegiatan 

Morning Spiritual Gathering (MSG) di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang 

ditemui, diantaranya adalah karakter guru yang berbeda-beda, guru mengantar anak 

ke sekolah telebih dahulu, guru kurang dapat memanajemen waktu dengan baik, ada 

tugas di luar sekolah, dan kendaraan yang kurang memadai. 
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4. Solusi terhadap Kendala Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

Mengembangkan Karakter Disiplin pada Guru dan   di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo 

Pengembangan karakter disiplin pada guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tidak selalu berjalan tanpa adanya suatu kendala, tetapi dibalik kendala 

yang dialami tentunya ada suatu solusi yang ditimbulkan untuk menyikapi hal 

tersebut. Guru masing-masing memiliki solusi akan kendala yang ditemukan selama 

melaksanakan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) sebagai usaha 

mengembangkan karakter disiplin. Solusi terhadap kendala mengembangkan 

kaerakter disiplin guru dalam kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo terdapat beberapa yang dapat dilakukan diantaranya 

guru dipanggil dan diberikan pemahaman supaya lebih optimal lagi dalam 

memanajeman waktu, pihak ketenagaan mengingatkan guru yang sering terlambat, 

adanya sanksi, dan membudayakan rasa malu tidak disiplin di lingkungan sekolah. 

5. Kendala Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam Mengembangkan 

Karakter Tanggung Jawab pada Guru dan   di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Pengembangan karakter tanggung jawab selalu dilakukan oleh guru pada setiap 

kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

Kenyataanya tidak menutup kemungkinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi 

oleh guru dalam mengembangkan karakter tersebut. Kendala dalam mengembangkan 

karakter tanggung jawab guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dapat diambil 
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kesimpulan diantaranya adalah adanya beberapa guru kurang kesadaran dari masing-

masing pribadi, ikut-ikutan teman guru yang kurang baik, tidak mengikuti kegiatan 

secara rutin, kegiatan pribadi yang cukup padat. 

6. Solusi Terhadap Kendala Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam 

Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab pada Guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo 

Pengembangan karakter tanggung jawab pada guru di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo tidak selalu berjalan tanpa adanya suatu kendala, tetapi dibalik kendala 

yang dialami tentunya ada suatu solusi yang ditimbulkan untuk menyikapi hal 

tersebut. Solusi terhadap kendala yang dihadapi diantaranya adalah kepala sekolah 

memanggil guru untuk diajak komunikasi dan ditanya berkaitan kendala masing-

masing pribadi, memberikan nasihat untuk menjadikan guru sadar untuk tanggung 

jawab, didiskusikan dengan teman untuk pemecahan kendala, dan ketegasan kepala 

sekolah sebagai pemimpin jika ada guru yang kurang bertanggung jawab. 

 

B. Implikasi 

Simpulan di atas memberikan deskripsi bahwa pada kegiatan Morning 

Spiritual Gathering (MSG) terdapat peranan yang sangat baik dalam 

mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan Morning Spiritual 

Gathering (MSG) merupakan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sebagai wadah 
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guru dalam mengembangkan kedisiplinan dan menyalurkan potensi pemahaman 

keagamaan atau keislaman dengan metode ceramah di ruang terbuka.  

Kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo memberi kontribusi dampak positif di dalam lingkungan sekolah. Kegiatan 

ini semaksimal mungkin memberikan kegiatan dan meteri yang positif kepada guru 

yang mengikuti berupa karakter disiplin dan tanggung jawab semakin berkembang. 

Terbukti dengan adanya kegiatan ini, guru semakin disiplin dengan membiasakan 

datang tepat waktu dan tidak terlambat datang ke sekolah,  menjalankan tugas sesuai 

jadwal yang ditentukan, mentaati peraturan yang berlaku dalam kegiatan, juga 

bertanggung jawab dengan membiasakan mengerjakan tugas dengan baik, 

menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dan melaporkan yang menjadi tugasnya. 

Berdasarkan hal tersebut, telah memberikan implikasi yaitu setiap sekolah yang ingin 

mengembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab pada guru, maka sekolah 

dapat mengadakan atau melaksanakan kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) 

agar dapat memberikan dampak positif bagi guru di sekolah. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Peranan Kegiatan 

Morning Spiritual Gathering (MSG) dalam Mengembangkan Karakter Disiplin dan 

Tanggung Jawab pada Guru di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 

2014/2015 disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah sebenaranya sudah memberikan tauladan baik, alangkah lebih 

baik ditingkatkan lagi berkenaan tauladan kepada semua warga sekolah. 

b. Kepala Sekolah hendaknya memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti 

dan aktif dalam setiap kegiatan sekolah termasuk kegiatan Morning Spiritual 

Gathering (MSG) . 

c. Kepala Sekolah hendaknya lebih meningkatkan perbaikan dan kemajuan 

sekolah secara berkelanjutan dalam berbagai hal bidang kegiatan. 

d. Kepala Sekolah hendaknya lebih memberikan ketegasan lagi terhadap guru agar 

dapat disiplin dan tangnggung jawab serta menjadi teladan baik bagi para 

murid. 

2. Kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Ketenagaan 

a. Wakil Kepala Sekolah bagian ketenagaan hendaknya berusaha melakukan 

inovasi kegiatan untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab guru. 

b. Wakil Kepala Sekolah bagian ketenagaan hendaknya lebih merinci lagi jadwal 

pembina dan materi yang disampaikan dalam kegiatan Morning Spiritual 

Gathering (MSG). 

c. Wakil Kepala Sekolah bagian ketenagaan diharapkan dapat mengembangkan 

kegiatan Morning Spiritual Gathering (MSG) semakin baik dan kreatif lagi. 

d. Wakil Kepala Sekolah bagian ketenagaan hendaknya lebih merinci dan 

memperjelas lagi reward dan punishment kepada guru. 
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3. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya lebih akti lagi mengikuti kegiatan Morning Spiritual Gathering 

(MSG) mengingat banyak manfaat yang didapatkan dalam kegiatan. 

b. Guru hendaknya lebih antusias lagi dalam mengikuti kegiatan Morning 

Spiritual Gathering (MSG) dengan penuh motivasi dan kesungguhan dalam 

hati. 

c. Sebenarnya guru sudah menjadi teladan baik, alngkah baik hendaknya dapat 

ditingkatkan lagi menjadi tauladan baik bagi para murid yang ada di sekolah. 

d. Guru hendaknya lebih meningkatkan lagi berperilaku yang mencerminkan 

karakter disiplin dan tanggung jawab baik di sekolah maupun di masyarakat, 

agar terwujudnya kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti hendaknya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap 

penelitian yang akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan pengembangan 

karakter disiplin dan tanggung jawab. 

b. Peneliti sebaiknya melakukan pengkajian lebih mendalam lagi mengenai 

karakter yang lain, sehingga ada penemuan baru bagi perbaikan dalam 

pendidikan. 

c. Peneliti hendaknya lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

bagi guru agar lebih dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki. 


