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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian mengenai peran guru PAI dalam 

mengembangan karakter siswa melalui organisasi rohani Islam antara 

lain : 

 

1. Implementasi organisasi rohani Islam di SMA Negeri 16 Semarang 

dalam rangka pengembangan karakter siswa dilaksanakan guru PAI 

dan pembimbing dengan menyampaikan nilai-nilaikarakter yang dapat 

diambil hikmahnya melalui materi-materi dan kegiatan-kegiatan 

didalam Rohis. Proses pengembangan karakter melalui organisasi 

rohani Islam dikemas sedemikianrupa dari prosesperencanaan, 

pelaksanaan, kemudian evaluasi. Kegiatan organisasi rohani Islam di 

SMA Negeri 16 Semarang dilaksanakan dengan metode dan media 

yang disesuaikan dengan nilai karakter yang akan dikembangkan 

dalam diri siswa.  

Guru PAI dan pembimbing juga memberikan penghargaan 

terhadap siswa yangberkarakter dan berprestasi serta memberikan 

sanksi kepada siswa yang tidak mengikuti kegiatan dengan baik. 

Nilai-nilai karakter tersebutkemudian diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari yang bisa dilihat hasilnya dalam berbagai kegiatan di 

sekolah 

 

   2.  Peran guru PAI dalam merngembangkan karakter siswa melalui 

organisasi rohani Islam sudah terlaksana dengan baik, Hasil penelitian 

menunjukkanbahwa guru PAI di SMA Negeri 16 Semarang telah 

berperan sebagai suritauladan, pengajar dan pendidik berperan sebagai 

perencana manajemen, pembiasaan dan pengawas, dengan cara 
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mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan-kegiatan Rohis. 

Nilai-nilai yang dikembangkan adalah diantaranya cinta tanah air, 

jujur, peduli sosial, komunikatif, disiplin, keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan yang maha Esa 

 3.  Upaya-upaya guru PAI dalam pengembangan karakter siswa di SMA 

Negeri 16 Semarang melalui organisasi rohani Islam sudah 

dilaksanakan dengan baik, upaya-upaya yang dilakukan guru PAI dan 

pembimbing Rohis diantaranya dengan cara mengintegrasikan nilai-

nilai karakter ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi rohani Islam  

      Nilai-nilai yang dikembangkan adalah cinta tanah air, jujur, 

peduli sosial, komunikatif, disiplin, keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan yang maha Esa.  Kemudian upaya-upaya yang dilaksanakan 

adalah melakukan evaluasi, evaluasi merupakan suatu keharusan bagi 

seorang guru dan pembimbing, dengan evaluasiinilah guru dan 

pembimbing dapat mengetahui sejauh mana para peserta didik telah 

dapat menerima materi yang disampaikan dan sejauh mana mereka 

mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehar-hari 

    Evaluasi yang dilakukan guru PAI dan pembimbing Rohis sudah 

dilaksanakan dengan baik dengan menilai secara umum dari keaktifan 

siswanya perilakunya kemudian keseharian di sekolahan yang terkait 

dengan masaklah keagamaan ibadah 

 

B. Saran 

   Berdasarkan dari kesimpulan diatas, dapat disarankan sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan organisasi rohani Islam di SMA Negeri 16 Semarang 

sebaiknya tidak hanyamenekankan kepada ranah kognitif atau 

pengetahuan saja akan tetapi jugaharus menekankan pada 

penyampaian nilai-nilai karakter yang kemudiandilaksanakan oleh 

para siswa 
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2. Sanksi yang diberikan kepada peserta didik hendaknya sesuatu yang 

bersifat memberi efek jera dan sekaligus dapatmengembangkan 

karakter siswa sehingga dalam menuntut ilmu di sekolahpeserta didik 

tidak hanya mengejar nilai yang bagus 

 

3. Masih ditemukannya beberapa perilaku peserta didik yang kurang 

berkarakter maka sekolah hendaknya mengadakan kerjasama 

denganorangtua peserta didik sebagai pengawas perilaku peserta 

didik di rumah untuk lebih berperan aktif dalam upaya 

mengembangkan karakter peserta didik dan tidakhentinya 

menyarankan setiap siswa untuk bergabung dalam organisasi rohani 

Islam 

 

4.  Organisasi Rohani Islam perlu media-media yang diminati siswa 

seperti kegiatan-kegiatan diluar sekolah atau outbon dan media-

media lain seperti band Islami atau media lainya yang sekiranya 

digemari siswa karena masih minimnya siswa yang tertarik 

bergabung dalam organisasi rohani Islam dikarenakan media-media 

dalam Rohis kurang menarik di mata para siswa. 

 

C. Kata Penutup 

         Demikian Skripsi yang peneliti susun, semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi pemerhati pendidikan, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. 

Makadari itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan, 

Semoga Tuhan yang maha kuasa meridhoi kita semua dan memberi 

kemudahan bagi kita dalam rangka memajukan pendidikan.  

 


