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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah di jabarkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode pembelajaran yang diterapkan di RA al-Hidayah dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter ialah metode internal 

materi dan eksternal materi. Metode eksternal materi ialah metode 

yang digunakan untuk memberikan contoh dari materi yang 

disampaikan, namun tetap sesuai dengan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) yang dijadikan sebagai rujukan.

2. Implementasi pembelajaran pendidikan karakter di RA al-Hidayah 

yaitu dengan pembelajaran aktif, ceramah atau dongeng serta hafalan.  

nilai pendidikan karakter utama yang diterapkan di RA al-Hidayah 

ialah karakter peserta didik yang Mandiri, Disiplin serta Berakhlakul 

karimah. Sesuai dengan Visi sekolah. 

3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan karakter di RA al-Hidayah 

ialah kurang adanya kerjasama antara guru dengan orang tua dalam 

menumbuh kembangkan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru kurang koordinasi dengan para orangtua peserta didik dalam 

perkembangan peserta didik diluar sekolah, karena orang tua yang 

jarang datang ke sekolah.
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B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan 

beberapa saran: 

1. Untuk Yayasan Pondok Pesantren al-Barkah

Hendaknya menambah fasilitas, dibangunnya gedung baru khusus 

untuk RA al-Hidayah, alat dan media pembelajaran yang bisa 

mendukung program pembelajaran khususnya penanaman pendidikan 

karakter islami. Seperti di sediakannya ruang audio visual untuk 

pemutaran video atau  film yang berkisah tentang keteladan. Dan juga 

diharapkan pihak yayasan dan pihak sekolah menambah guru yang 

mengajar di kelas, karena di butuhkan 2 guru untuk mengisi satu kelas 

sebagai guru pengajar dan pendamping. Karena untuk saat ini satu 

guru untuk satu keompok belajar ketika guru lain berhalangan hadir 

makan tidak ada yang menggantikan mengajar dikelas selain guru 

yang ada. Sedangkan di RA al-Hidayah hanya mempunyai dua guru 

unruk dua kelompok belajar.

2. Untuk Kepala Sekolah dan Guru

Dalam merencanakan pembelajaran sebaiknya dibuat lebih matang 

lagi, terutama untuk penerapan pendidikan karakter, harus dibuat 

rencana pembelajaran khusus agar pembelajran dapat berjalan dengan 

baik dan hasil yang diharapkan bisa terpenuhi.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dalam menerapkan 

itif anak dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para orang tua 
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peserta didik diharapkan kerjasamanya dengan pihak sekolah terutama 

guru yang mengajar dikelas, untuk selalu melaporkan dan 

menyanyakan bagaimana tumbuh kembang peserta didik baik di 

sekolah maupun dilingkungan luar sekolah. Agar penerapan karakter 

yang ditanamkan disekolah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari dan peserta didik mampu mempertahankan karakter positifnya 

sampai dewasa kelak.

4. Untuk peneliti selanjutnya

Skripsi ini banyak sekali kekurangannya, sebaiknya dicari lagi 

permasalah tentang implementasi pendidikan karakter yang lebih 

spesifik, dan juga terkhusus pada satu metode penerapan pendidikan 

karakter yang digunakan.


