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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab demi bab yang telah peneliti kemukakan 

diatas, maka peneliti bisa mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi pendidikan karakter disiplin dalam resimen mahasiswa., 

rasa tanggung jawab anggota menwa. Kepedulian lingkungan resimen 

mahasiswa. Kemudian, rasa cinta tanah air terlihat dalam upacara 

bendera. Ketika mereka menjadi panitia mereka selalu jujur. Kesopanan 

nampak ketika anggota resimen mahasiswa memberi penghormatan 

kepada senior dan juga teman sejawat. Anggota resimen mahasiswa 

mempunyai toleransi tinggi.  

2. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter Resimen Mahasiswa 906 IAIN 

Walisongo Semarang meliputi: Melalui kegiatan baris bernaris 

memahami makna pentingnya kedisiplinan. Hukuman merupakan resiko 

dan wujud tanggung jawab. Dari setiap kegiatan resimen mahasiswa yang 

notabene bertadabur dengan alam ini maka timbullah peduli lingkungan. 

Pengembangan sikap cinta tanah air dikembangkan dalam upacara 

bendera. Kejujuran muncul pada kegiatan survival. Para anggota resimen 

mahasiswa melakukan sikap hormat tiap kali mereka bertemu dengan 

setiap anggota resimen mahasiswa baik itu senior, junior ataupun para 

anggota seangkatan. Kegiatan resimen mahasiswa adalah untuk menjaga 

toleransi karena toleransi sejalan dengan semboyan bhinneka tunggal ika. 

 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, ada beberapa 

hal yang hendak penulis sarankan, diantaranya adalah: 

1. Bagi seorang Guru (pendidik) 
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Guru hendaklah memberikan suri tauladan yang indah di mata 

anak didik, sehingga anak didik senang untuk mencontoh tingkah lakunya 

dan menjadikannya sebagai karakter. 

2. Kepada Resimen  

Seorang Resimen diharapkan juga menjadi pribadi yang 

berkarakter yang relevan  dengan  pendidikan islam dan tidak terpengaruh 

oleh perbuatan yang tercela yang dapat membahayakan dirinya sendiri. 

3. Kepada orang tua 

Orang tua hendaknya menyadari betapa pentingnya pendidikan 

karakter  dalam usaha membentuk karakter anak yang relevan dengan 

pendidikan islam, untuk itu didiklah mereka, karena secara psikologis 

akan mempengaruhi peri lakunya di kemudian hari. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayahnya Allah, maka 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika, maupun analisisnya, hal 

tersebut sematasemata bukan kesengajaan penulis, namun karena 

keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, karenanya penulis mohon 

kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Penulis memanjatkan do'a kepada 

Allah semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan 

membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khazanah 

pengetahuan. 

 


