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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.    Implementasikurikulum 2013 baikterhadap pembentukan karakters piritual 

siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian penulis dan dari angket 

juga yang  menunjukan proses dariimplementasikurikulum 2013 yang 

dilakukan secara aktif, komunikatif, serta terjadinya interaksi secara langsung 

antara guru/staff pendidikan dengan siswa dapat menimbulkan karakter 

spiritual siswa menjadi terbentuk, terlebih lagi adanya beberapa faktor yang 

dominan untuk pembentukan karakter spiritual siswa, seperti factor 

pembelajaran dan lingkungan.. Di MI Muhammadiyah 2 Sedayulawas para 

guru  tidak lagihanya memperhatikan hasil belajar pada aspek nilai saja akan 

tetapi juga sudah memperhatikan perkembangan siswa-siswinya dari 

kepribadiannya, tuturkatanya, dan terutama ke arah karakter spiritual mereka. 

2.   Karakter spiritual yang terbentuk dalam diri siswa melalui implementasi 

kurikulum 2013 di MI Muhammadiyah Sedayulawas-Brondong-Lamongan 

adalah semakin tampak aspek religiusnya, seperti: siswa semakin yakin 

dengan keberadaan Allah SWT setelah mempelajari ilmu pengetahuan 

terutama mata pelajaran agama islam, siswa  mampu mengungkapkan 

keagungan Allah apabila melihat kebesarannya, siswa semakin giat dalam 

mengerjakan sholat lima waktu, siswa berdo’a sebelum dans sesudah suatu 

kegiatan, jujur dalam berkata, dan memiliki tutur kata yang sopan. 
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B. Saran 

1. Untuk Kepala MI Muhammadiyah 2 Sedayulawas Brondong Lamongan terus 

berusaha mengembangkan dan meningkatkan program karakter spiritual di sekolah 

agar mencetak generasi Islam yang berkarakter kuat. 

2. Untuk  dewan guru, bekerja sama dalam pelaksanaan penerapan pendidikan 

karakter kepada peserta didik, agar semua peserta didik mampu menerapkan 

pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

3. Tidak putus-putusnya bagi para guru agama dan seluruh pendidik di MI 

Muhammadiyah 2 Sedayulawas Brondong Lamongan dalam menyumbangkan 

fikiran dan tenaganya dalam membimbing peserta didik untuk menjadi lulusan 

yang berkarakter kuat. 

 Dengan selesainya tesis ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini 

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang 

membangun amatlah diharapkan bagi penulis. Dan penulis mempunyai keinginan 

besar semoga apa yang sudah dipersembahkan ini akan menjadi sesuatu karya yang 

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. 


