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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan  
Sesuai hasil penelitian pembinaan karakter religius di 

Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Sowan Kidul Kedung Jepara tahun 
pelajaran 2020/2021 serta penjelasan bab-bab sebelumnya dari 
hasil analisis yang dilakukan di lapangan, sehingga bisa 
disimpulkan: 
1. Pembinaan Karakter Religius di Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah 

Sowan Kidul Kedung Jepara Tahun Pelajaran 2020/2021 sudah 
berjalan dengan baik. Diantara karakter religius yang sudah 
berjalan adalah  pembiasaan shalat dhuha berjam’ah, 
menghafal surat pendek, hadits pilihan dan doa sehari-hari, 
memberi salam kepada guru, infaq dan menabung di celengan 
dan sebaginya. Untuk meningkatkan karakter religius kepala 
sekolah beserta  semua pihak sekolah mempunyai upaya dalam 
pembinaan karakter religius. Hal ini dilakukan supaya Bustanul 
Athfal (BA) Aisyiyah Sowan Kidul lebih maju lagi. 
Pembinaan-pembinaan yang dilakukakan untuk meningkatkan 
karakter religius yaitu Memberi suri tauladan yang baik, 
Memperingati Hari Besar Islam (PHBI), diadakannya kegiatan 
ekstrakulikuler , Penataan lingkungan bernuansa religi dan 
berdoa sebelum dan sesuda melakukan aktifitas. 

2. Faktor Pendukung Pembinaan Karakter Religius di Bustanul 
Athfal (BA) Aisyiyah Sowan Kidul  Kedung Jepara Tahun 
Pelajaran 2020/2021 adalah terdapat dua faktor pendukung 
terciptanya karakter religius di Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah 
Sowan Kidul, diantaranya ialah Semangat siswa dalam 
menerapkan aktivitas keagamaan, Interaksi antar personil 
sekolah dalam membiasakan budaya 5-S (senyum, salam, sapa, 
sopan, dan santun). Sedangkan faktor penghambat terdapat tiga 
faktor, antara lain yakni: infrastruktur yang belum memadai, 
contohnya belum adanya mushola/masjid,  Kurangnya 
pengawasan guru ketika anak melakukan pendidikan karakter 
religius dan faktor lingkungan yang buruk. Untuk mengatasi 
dari faktor yang menghambat dalam pembinaan karakter 
religius dengan cara Tetap dilaksanakan sholat dhuhah di 
masjid milik warga sekitar, Guru terus belajar tentang 
pendidikan karakter religius dari barbagai sumber , baik itu dari 
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buku ataupun internet dan bisa juga dengan bertukar informasi 
dengan sesama rekan guru lainnya, Perlu diadakan komunikasi 
antara guru dengan orang tua murid untuk mengatasi masalah 
anak. 
 

B. Saran  
1. Kepala Sekolah 

Kepala Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Sowan Kidul 
hendaknya selalu terus berusaha dan menciptakan hal-hal yang 
baru demi tercapainya penciptaan karakter religius di sekolah 
serta mampu mengajak para guru untuk melakukan bentuk 
karakter religius yang sudah ada sehingga hal tersebut akan 
dicontoh oleh para siswanya 

2. Guru 
Bagi para guru maupun karyawan Bustanul Athfal (BA) 

Aisyiyah Sowan Kidul  hendaknya agar selalu membantu, 
mendorong, dan mendukung demi menciptakan karakter 
religius di sekolah serta selalu mengajak dan mengingatkan 
kepada siswa supaya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan 
religius yang sudah ada di sekolah tersebut. 

3. Siswa 
Bagi para siswa sebagai objek utama hendaknya 

menyadari bahwa hal tersebut baik, sehingga mereka mengikuti 
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada demi 
mencapai tujuan pendidikan yang sudah di cita-citakan 

 
C. Kata Penutup 

Segala puji syukur penulis kepada Allah SWT, dan Allah 
SWT menganugerahkan rahmat Taufik dan hidayahnya agar 
penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini. Doa dan 
salam untuk Rasulullah SAW, mereka mengajari kita semua 
bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, dan dengan ridho 
Allah SWT semoga kita semua selalu mengikuti jejaknya.  Aamiin. 

Penulis menyadari jika skripsi yang berjudul “Implementasi 
Pembinaan Karakter Religius di Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah 
Sowan Kidul Kedung Jepara  Tahun Pelajaran 2020/2021” ini 
masih jauh dari kata sempurna, meski penulis sudah berusaha 
memaksimalkannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dan 
pengetahuan yang sangat dangkal. Oleh karena itu, penulis dengan 
rendah hati menantikan kritik dan saran yang pada intinya 
membudayakan pembaca guna menyempurnakan makalah ini. . 
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Terakhir, selain memohon kepada Illahi Robbi untuk 
memaafkan segala kekurangan dan kesalahan penulis, tidak ada 
yang berharga untuk ditulis. Penulis berdoa agar kedepannya 
skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang 
sangat membutuhkannya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamin. 

 


