
 86 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urain dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan pendidikan karakter di MI Tarbiyatul Athfal Desa Wedung 

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dilakukan melalui proses 

penanaman karakter siswa baik di kelas dan diluar kelas, di dalam kelas 

pendidikan karakter dilakukan dengan memberikan materi yang mengarah 

pada akhlakul karimah dengan melibatkan partiospasi aktif siswa melalui 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, guru hanya menjadi motivator dan 

siswlah yang mencari pemahaman secara mandiri maupun kelompok 

terhadap materi yang diberikan, pelaksanaan di sekolah meliputi kegiatan 

ibadah harian seperti sholat sunah dhuha dan rowatib, sholat berjamaah 

dhihur dan ashar, dzikir dan doa bersama, membaca al-Quran dan hadist 

sebelum memulai pelajaran dan membiasakan berperilaku terpuji seperti; 

siswa membiasakan melaksanakan hal-hal yang positif untuk berbuat 

kebaikan, beramal saleh, bertingkah laku sopan akan membawa siswa 

kepada keyakinan yang teguh dan taat menunaikan kewajiban agamanya, 

melaksanakan 4S yaitu senyum, salam sopan dan santun kepada sesama 

teman, guru dan semua yang terlibat dalam kehidupan siswa baik di 

sekolah, rumah maupun masyarakat. Bentuk pendekatan yang digunakan 

Pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, 

pendekatan klarifikasi nilai dan pendekatan pembelajaran berbuat, 

sedangkan yang dilakukan untuk menciptakan karakter akhlakul karimah 

siswa adalah pembinaan budi pekerti dan sopan santun, pembinaan 

bersikap jujur, pembinaan menjaga kepercayaan, Bentuk pengamalan-

pengamalan yang dilaksanakan meliputi bagian dari aspek ibadah, al-

Qur'an hadits dan aspek akhlak. Cara dalam pelaksananaan metode 
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pembiasaan ini melibatkan semua yang menjadi bagian dari sekolah baik 

guru, karyawan, sampai kepala sekolah 

2. Problematika pelaksanaan pendidikan karakter di MI Tarbiyatul Athfal 

Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terkait dengan 

kemampuan siswa, efek perkembangan teknologi informasi, pergaulan 

yang semakin negatif, cara pandang yang berbeda antara guru dan orang 

tua, dan rendahnya pendidikan orang tua baru membutuhkan solusi yang 

mampu mengubah problematika tersebut menjadi potensi untuk 

mengembangkan pendidikan karakter diantara solusi tersebut adalah 

kemampuan mengendalikan diri siswa, guru terus memberikan motivasi 

dan penghargaan yang sama atas prestasi yang mereka raih, dan 

mendorong mereka untuk lebih dapat menghargai orang lain, memberikan 

perhatian intensif, latihan-latihan, seperti: budaya suka berbagi dengan 

orang lain, Orang tua perlu melatih anak bagaimana cara menegakkan 

peraturan, membuat jadwal harian dan pemantauan ketaatan siswa.  

B. Saran-saran 

1. Saran bagi Sekolah 

Membentuk kredibilitas seorang pendidik agar menjadi pendidik 

yang profesional dapat dilakukan dengan cara: penguasaan materi yang 

diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta 

didik, hubungan antar individu, baik pendidik dan peserta didik maupun 

antar sesama pendidik seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, maupun 

masyarakat. 

2. Saran bagi Guru 

a. Guru sebagai pemberi informasi sekaligus pendidik dan pembimbing 

dalam proses pendidikan karakter harus mampu menjalankan pendidikan 

karakter seefektif mungkin dan menggunakan seluruh kompetensi 

(kemampuan) yang dimiliki untuk melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik serta sikap penuh kasih sayang dalam lingkungan sekolah. 

b. Pengaruh pendidikan karakter di sekolah dapat terwujud apabila seluruh 

guru di sekolah, khususnya guru yang bersangkutan memiliki 
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personalitas yang bulat, utuh, dan berwibawa. Hal ini disebabkan oleh 

seluruh perilaku dan sikap guru seperti tutur kata, cara mengajar, serta 

cara berpakaian dan berpenampilan selalu dalam ingatan setiap peserta 

didik. 

3. Saran bagi Orang Tua 

Orang tua adalah guru pertama bagi putera-puteri mereka. Dalam 

peran tersebut, orang tua hendaknya turut serta membantu dan bekerja sama 

dengan pihak sekolah dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan 

putera-puteri mereka. 

4. Saran bagi Peserta Didik 

Dalam PBM (proses belajar-mengajar), peserta didik merupakan 

faktor yang sangat penting, khususnya dalam pendidikan. Oleh karena itu, 

siswa harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dengan baik dan 

benar, kerena hal ini demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. 

Selain itu, peserta didik harus hormat, patuh, serta menjaga sopan dan 

santun kepada para pendidik. 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini 

Penulis sadar bahwa karya ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi 

perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi penulis pribadi pada khususnya dan bagi dunia pendidikan 

maupun para pembaca pada umumnya. 


