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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan,

maka penelitian tentang “Pemberdayaan Soft Skill Guru PAI untuk

Mengembangkan Karakter Religius Peserta Didik di MTs Miftahul Huda

Bulung Kulon Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019”, dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Soft Skill Guru PAI di MTs Miftahul Huda Bulung Kulon Jekulo Kudus

Tahun Pelajaran 2018/2019, menurut peneliti dikategorikan sudah efektif.

Hal ini dibuktikan dengan adanya soft skill guru PAI yang mereka terapkan

di madrasah, yaitu: a) menampilkan diri sebagai pribadi yang berkakhlak

mulia dan bisa menjadi teladan bagi siapa saja termasuk peserta didik, b)

menunjukkan etos kerja yang tinggi dan bangga menjadi guru, c)

menampilkan diri sebagai pribadi yang berwibawa, dan e) memiliki

kreativitas yang tinggi, f) mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa

saja termasuk kepada peserta didiknya, g) memiliki jiwa kepemimpinan

untuk bisa mempengaruhi orang lain khusunya peserta didik, h)

menunjukkan sikap empati kepada siapapun, dan i) menjalin relasi atau

interaksi sosial dengan orang lain.

2. Karakter Religius Peserta Didik di MTs Miftahul Huda Bulung Kulon

Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019, menurut peneliti dikategorikan

cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan rutinitas peserta didik dalam

beribadah terutama mengerjakan shalat fardlu 5 waktu, berakhlakul

mahmudah kepada siapa saja termasuk kepada kedua orang tua, guru, tenaga

kependidikan, kepala madrasah maupun sesama temannya. Akan tetapi

masih terdapat beberapa peserta didik yang belum sepenuhnya rutin dalam

beribadah dan berakhlakul karimah.

3. Pemberdayaan Soft Skill Guru PAI untuk Mengembangkan Karakter

Religius Peserta Didik di MTs Miftahul Huda Bulung Kulon Jekulo Kudus

Tahun Pelajaran 2018/2019, menurut peneliti dikategorikan efektif dan
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efisien. Hal ini didasarkan pada kesimpulan no.1 dan no.2, selain itu juga

dibuktikan dengan nilai rata-rata mata pelajaran PAI: 80, di atas nilai KKM:

75.

B. Saran-saran

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka sebagai generasi

penerus bangsa dalam dunia pendidikan, peneliti bermaksud memberikan

saran-saran terkait dengan“Pemberdayaan Soft Skill Guru PAI untuk

Mengembangkan Karakter Religius Peserta Didik di MTs Miftahul Huda

Bulung Kulon Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019”. Adapun saran-saran

yang dapat peneliti sumbangkan kepada MTs Miftahul Huda Bulung Kulon

Jekulo Kudus adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak guru khususnya guru mata pelajaran PAI, hendaknya dengan

kebijaksanaanya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

pengembangan dan pemberdayaan soft skill dirinya untuk mengembangkan

karakter religius peserta didiknya.

2. Kepada para siswa hendaknya menyadari betul arti penting pendidikan

terutama pendidikan tentang agama Islam sebagai bekal untuk meraih

kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain rajin belajar, hendaknya siswa juga

senantiasa berakhlakul karimah kepada siapapun dan di manapun.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-

Nya, serta pertolongan-Nya lah maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan

dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sepenuhnya penelitian ini tidak

akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait secara langsung

maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima

kasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan

skripsi ini dari tahap awal sampai selesai, dimana banyak sumbangan

pemikiran yang peneliti terima, baik itu dalam bentuk diskusi, informasi, buku
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maupun dalam bentuk yang lain. Dan semoga mendapatkan balasan yang tak

terhingga dari Allah SWT.

Akhirnya sebagai penutup, peneliti mohon maaf atas segala

kekurangan dan kesalahan. peneliti hanya bisa berharap semoga skripsi ini

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Peneliti menyadari betul akan keterbatasan kemampuan yang ada pada

peneliti, maka sudah tentu ada beberapa hal yang menjadi titik lemah. Maka

dari itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari siapa

saja guna perbaikan isi skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin.


