
 

 

68 

 

 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang ekstrakurikuler 

keagamaan dalam pengembangan karakter religius di MIS Miftahul Ulum 

Barito Kuala dapat diambil kesimpulan: 

1. kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MIS Miftahul Ulum Barito Kuala 

ini berpengaruh akan pengembangan karakter peserta didik yang religius. 

Dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini peserta didik  dapat belajar 

sambil bermain. Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini berhubungan 

dengan musik, di mana maksud dari musik disini menggunakan syair - 

syair tentang perilaku baik atau sikap tauladan Nabi Muhammad SAW. 

Dengan adanya pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

terus menerus maka pengembangan karakter peserta didik yang religius 

akan terbentuk. Terlihat dari tutur kata dan perilaku yang sopan, dan 

berpenampilan rapi. 

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat ekstrakurikuler keagamaan 

dalam pengembangan karakter religius di MIS Miftahul Ulum Barito 

Kuala yaitu faktor guru, faktor peserta didik dan faktor sarana dan 

prasarana. Semua faktor terbilang berperan penting dan saling memiliki 

keterkaitan dalam mendukung terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan maka 

penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Madrasah hendaknya menyediakan fasilitas atau sarana prasarana 

belajar yang memadai dan mengoptimalkan pelatihan guru khususnya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. 

2. Kepada kepala madrasah agar senantiasa selalu memberikan motivasi dan 

dukungan yang penuh kepada pelatih dan perserta didik agar ilmu yang 

didapat dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan ini dapat bermanfaat di 

dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Kepada guru yang melatih, agar dapat memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ektrakurikuler keagamaan. Peneliti 

hanya bisa menyarankan agar selalu melatih para peserta didik dalam 

kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat menyenangkan dan bermakna bagi 

peserta didik, serta bisa membantu dalam pengembangan karakter peserta 

didik yang religius. 

4. Kepada peserta didik agar berlatih maulid habsyi terasa mudah, berlatihlah 

dengan rajin, berlatihlah dengan berungguh - sungguh agar cepat bisa 

menguasi apa yang telah diajarkan pelatih, tidak hanya untuk berlatih 

dalam latihan biasanya, tetapi juga untuk kegiatan rutin keliling yang 

dilaksanakan. Selalu mengamalkan apa yang sudah diajarkan agar ilmu 

yang didapatkan bisa berguna di dalam kehidupan sehari-hari.  
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5. Kepada Universitas Islam Negeri, penelitian ini diharapkan akan berguna 

sebagai panduan penulisan dan sekaligus menjadi sumbangan kepustakaan 

bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin 

6. Kepada peneliti selanjutnya, supaya mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan dan pengumpulan data yang akan diteliti sehingga 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 


