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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan Pembentukan Karakter Positif Melalui Penekanan 

Pendidikan Afeksi Berbasis PAI yang ada pada bagian pembahasan, penulis 

dapat memperoleh kesimpulan guna mengakhiri pembahasan dalam skripsi 

ini sebagai berikut : 

1. Konsep dasar guru PAI dalam pembentukan karakter positif pada siswa 

terdapat 3 macam, yaitu : 

a. Guru berperan sebagai contoh/teladan yang baik.  

b. Mengamalkan penyesuaian sikap dalam diri siswa. Tujuannya agar 

siswa terbiasa berperilaku baik serta menjauhi perilaku buruk yang 

melewati norma agama maupun sosial. 

c. Memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman bertujuan agar siswa 

tidak akan lagi mengulangi kesalahannya lagi. Namun yang perlu 

diingat oleh seorang pendidik atau tenaga kependidikan bahwa 

pemberian hukuman haruslah bersifat mendidik. 

2. Strategi dalam pembentukan karakter positif melalui penekanan 

pendidikan afeksi ialah suatu rencana dalam pembentukan karakter yang 

baik melalui penekanan pada segi sikap atau perilaku peserta didik. 

Adapun strategi pembentukan karakter positif yang diimplementasikan 

SMP N 3 Pagelaran, berupa : 

a. Mempergunakan strategi pembelajaran konsiderasi dimana siswa 

didukung untuk lebih peka, lebih perhatian kepada orang lain 

sehingganya mereka bisa dengan mudah berbaur, bersosialisasi serta 

hidup damai dengan orang lain. 

b. Mempergunakan strategi pembelajaran building model yaitu untuk 

Meningkatkan kedewasaan cara berfikir pemikiran tentang nilai-nilai 

kehidupan.  

c. Mempergunakan strategi penilaian yaitu pendekatan mendidik dengan 

mempergunakan pertanyaan ataupun rangkaian tindakan penilaian serta 
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membantu siswa memahami keterampilan menilai dalam aspek 

kehidupan. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di SMP N 

3 Pagelaran Tahun Pelajaran 2019/2020, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi guru supaya tetap konsekuen dalam mengamalkan strategi-strategi 

pembentukan karakter yang sudah diimplementasikan dalam 

pembelajaran.. 

2. Bagi peneliti diharapkan dapat meniru serta meningkatkan apa yang telah 

digunakan oleh pendidik di SMP N 3 Pagelaran dalam membangun 

karakter posistif pada siswa. 

3. Bagi pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat ilmu serta informasi 

mengenai strategi pembentukan karakter dari pengamatan ini. 

 

 


