
103 

 

BAB V  

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN   

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap observasi dan wawancara 

dapat disimpulkan bahwa upaya yang di lakukan  guru dalam menerapkan pendidikan 

nilai-nilai karakter belum maksimal dengan baik karena hal ini sesuai dengan data 

yang diperoleh dari proses pembelajaran, upaya dalam menerapkan pendidikan 

karakter religius , jujur, disiplin, masih sulit untuk membiasakan peserta didik hormat 

kepada guru, membaca do’a dan tadarus membiasakan peserta didik mengerjakan 

tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

 Upaya yang dilakukan guru di dalam kelas untuk meningkatkan karakter 

peserta didik yaitu dengan memasukkan pendidikan karakter ke dalam kegiatan 

pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga tahap terakhir 

yaitu mengamati dan menilai karakter peserta didik.  Penilaian karakter peserta didik 

ini dapat dilakukan dengan teknik penilaian non tes misalnya dengan observasi 

(kumpulan rekaman/pristiwa penting yang menonjol  dan menarik perhatian), 

wawancara, jawaban terinci, lembar pendapat, portopolio, skala bertingkat atau 

evaluasi diri, belum berjalan dengan baik di karenakan masih banyak kendala-kendala 

lain. Dan upaya yang dilakukan oleh guru akhidah akhlak dengan mengunakan 

metode pembiasaan, keteladanan, pembinaan disiplin peserta didik, hadian dan 

hukuman, serta bermain peran. 
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 Upaya-upaya yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 

fitrah manusia, mengarahkan perilakunya dan menggerakkan untuk selalu berperilaku 

yang baik. Sehingga tercipta karakter bangsa yang baik dalam diri peserta didik. 

Setelah dilakukan pembinaan nilai-nilai karakter, terjadi penurunan jumlah perilaku 

tidak baik yang dilakukan oleh peserta didik di MIN 8 Bandar Lampung dari jumlah 

yang ada sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan mampu 

mengurangi perilaku mazmumah peserta didik, namun masih saja ada peserta didik 

yang melakukan perilaku buruk.  

 Kurang berhasilnya dalam pendidikan karakter peserta didik, dilihat dari 

masih adanya peserta didik yang melakukan perbuatan buruk, diakibatkan adanya 

pengaruh-pengaruh diluar kemampuan guru akhidah akhlak. Pengaruh ini 

memeberikan peran yang cukup mempengaruhi perilaku peserta didik. Adapun faktor 

yang memepengaruhi pendidikan karakter peserta didik bersal dari faktor insternal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu, kurangnya kesadaran, berfikir dan kemauan serta 

motivasi diri peserta didik untuk memperbaiki karakter dan menerapkan dalam 

kehidupannya. Tumbuhnya sikap hedonism, mengakibat kepedulian pada kejadian 

yang ada dilingkungan sekitarnya berkurang. Membuat peserta didik kurang 

memperhatikan niali normal yang seharusnya ia jaga.  
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B. SARAN  

 Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai masukan kepada 

sekolah:  

1. Diharapkan kepada lembaga sekolah agar lebih mengoptimalkan lagi 

pemanfaatan perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan sehingga 

memudahkan dalam proses belajar mengajar yang lebih baik ditahun 

mendatang dan lebih baik dalam menetapkan peraturan-peraturan yang 

bertujuan membentuk karakter peserta didik. 

2. Diharapkan kepada guru untuk melaksanakan evaluasi non tes untuk menilai 

karakter peseta didik dan untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta 

didik setelah proses pembelajaran. Salain itu guru seharusnya menyusun porfil 

kemajuan karakter peserta didik. Sehingga kemajuan karakter peserta didik 

dapat terlihat dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak 

yang berkepentingan.  

3. Kepada guru agar dapat mencari ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga proses 

mengajar dapat efektif, menyenangkan, dan dapat menerapkan pendidikans 

karakter sehingga prestasi dan karakter peserta didik yang dicapai lebih baik 

lagi.  

4. Kepada orang tua untuk bekerjasama dalam membentuk karakter peseta didik 

dengan memberikan mereka perhatian lebih di rumah dan memberikan peserta 

didik suri tauladan yang baik.  
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5. Kepada seluruh peserta didik di MIN 8 Bandar Lampung hendaknya sealalu 

memotivasi diri dan menyadari bahwa belajr sangatlah penting bagi 

kehidupan dunia dan akhirat sehingga harus selalu menambahkan khazanah 

ilmu yang dipelajari.  

C. PENUTUP  

 Syukur Allhamdulillah yang tiada terhingga tercurahkan kepad Allah SWT 

yang selalu mencurahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya untuk semua makhluk 

yang ada di muka bumi ini. Sholawat beserta salam dilimpahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW yang telah membuat manusia tergolong dari alam 

kegelapan menjadi terang menderang dari zaman jahiliyah menjadi orang-orang yang 

bertaqwa.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis miliki, oleh kerena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini.  

 Hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin. Semoga 

tulisan ini dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi penulis 

maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan. 


