
 

121 

 

BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
 

Dalam bab terakhir ini dikemukakan tentang kesimpulan peneliti dan 

beberapa hal yang direkomendasikan oleh peneliti dari  hasil penelitian : 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan temuan penelitian dan analisisnya, yang diungkapkan di bab IV 

sehingga peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian pemahaman  guru-guru kelas 5 se gugus 4 UPTD 

Pendidikan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat  tentang 

pendidikan karakter yang perlu ditanamkan pada siswanya dari hasil 

wawancara bahwa untuk memperkuat pelaksanaan  nilai-nilai yang 

bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. 

Sekolah harus dapat menentukan prioritas pengembangan dalam 

pelaksanaannya jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan dapat 

berbeda sesuai dengan kebutuhannya hal ini tergantung pada kepentingan dan 

kondisi kelas. Di antara berbagai nilai yang dikembang, dalam 

pelaksanaannya dapat dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah 

dilaksanakan  untuk tingkatan sekolah dasar, misalnya , disiplin, jujur dan 

kreatif. Guru dalam memahami  Pendidikan Karakter terutama dalam 

implematasi nilainya sangat minim hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara 

bahwa konsep tentang pendidikan karakter belum dikuasai, dengan demikian  

guru belum mampu melaksnakaan pendidikan karakter  bila pemahamannya 

belum sempurna oleh karena itu guru  harus merupakan bagian dari perilaku 
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guru itu sendiri, yang di ikuti oleh siswa. sehingga untuk menanamkan nilai-

nilai kedisiplinan dan kreatifitas bagi siswa guru harus mendapat pelatihan 

tentang pemahaman nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan perencanaan 

pembelajaran hasil dari data dokumentasi rencana pembelajarannya, telah 

disusun secara baik sesuai dengan standar proses  yaitu dalam menentukan 

indicator yang berbasis karakter, model pembelajaran yang menciptakan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif yang menyenangkan, serta 

langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui 

proses.eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yang semua proses itu tertuang 

dalam RPP. Dalam RPP yang dibuat guru sama sekali masih minim  

perencanaan yang harus dilakukan guru terutama bagaimana mendesain 

pelaksanaan karakter kejujuran, kedisiplinan dan kreatifitas dalam bentuk 

scenario pembelajaran 

3. Berdasarkan hasil penelitian dalam proses pembelajaran, dari hasil analisis 

yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru kelas 5 se gugus 4 dalam 

pembelajaran yang berbasis karakter. Dari mulai kegiatan pendahuluan 
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sampai akhir kegiatan dalam kerangka pengembangan karakter siswa 

menggunakan pendekatan kontekstual sebagai konsep belajar dan mengajar, 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga 

siswa mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan dalam kehidupan siswa. Selain itu bahwa pembelajaran kontekstual 

yang telah dilakukan guru-guru mencakup beberapa strategi, yaitu 

pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kooperatif, yang dapat 

memberikan nurturant effect karakter siswa , seperti karakter tanggung jawab, 

rasa ingin tahu, disiplin dan jujur. Hasil di lapangan dalam pembelajaran guru 

masih kurang memberikan contoh nilai-nilai karakter yang dilakukan siswa 

dalam kehidupan sehari-harinya, guru masih menekankan aspek kognitif 

dalam pembelajaran. dan juga guru terlalu memaksa dalam menekakkan 

bahwa siswa harus bisa. Guru tidak menggunakan pendekatan yang persuasip 

dalam memberikan pelayanan kepada siswa. selain itu guru dalam 

memberikan contoh masih belum maksimal diimplematsiakan oleh gurunya 

itu sendiri, sehingga siswa tidak begitu tertarik atau berdampak pada hasil 

karena medoling dari guru juga sangat kurang.  Hal ini menunjukkan bahwa 

peranan guru dalam modeling perilaku sangat mempengaruhi perilaku 

siswanya. Guru-guru dalam proses pembelajarannya harus dapat 

mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata anak secara sederhana, 

misalnya anak dilatih bagaimana menghargai waktu dan menepati janji yang 

telah disepakati, selain itu guru harus mampu merangsang anak untuk tidak 
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menggantung  pada orang lain, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan  

  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi 

kepada kepala sekolah , pengawas dan peneliti selanjutnya  

1. Mengingat pentingnya pemahaman tentang karakter, maka rekomendasi 

dibuat berdasarkan pemahaman guru terhadap hakekat karakter untuk 

pembelajaran perlu untuk ditingkatkan sebagai modal mengajar guru pada 

siswa. Selain itu guru juga perlu lebih memahami setiap konsep materi yang 

akan diajarkan agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa dalam 

memahami pendidikan karakter. Sehingga perlu diadakannya peningkatan 

kemampuan guru dalam bidang pendidikan karakter dengan mengadakan 

berbagai kegiatan di lingkungan sekolah maupun di tingkat gugus untuk 

berbagi dengan guru lain, guna menambah pengetahuan guru dan kemampuan 

guru dalam  pendidikan karakter seperti pelatihan, workshop, seminar, dan 

kegiatan lain yang mendukung peningkatan kemampuan dan pemahaman 

guru tentang pendidikan karakter 

2. Berkenaan dengan perencanaan yang dilakuakn oleh guru, perlu juga 

mensosialisasikan perencanaan berbasis karakter  dalam RPP, sebagai 

penguat bahwa aspek-aspek yang akan dikembangkan nilai karakternya 

tereksplisit dalam setiap RPP. Di dalam RPP harus dapat menguraikan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran secara lebih terinci terutama dalam 
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menciptakan siswa yang kreatif. Pembelajaran yang aktif dan kreatif itu akan 

terlaksnaakn bila dalam RPPnya sudah menggambarkan kegiatan siswa yang 

mampu mengeksplor segala bentuk materi pelajaran yang diberikan guru, 

sehingga dalam proses pembelajarannyapun dapat mengacu kepada skenario 

yang dibuat tadi  

3. Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis karakter, 

menunjukkan fakta yang positif , maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan 

sesuai dengan prisnsif-prinsif pendidikan karakter. Dengan melalui 

pembelajaran berbasis karakter, siswa di latih untuk bisa memaknai arti 

sebuah kehidupan dan bagaimana implematsi dari sebuah teori ke dalam 

praktek sebenarnya, jadi bukan hanya pemahaman kosep saja yang lebih 

ditonjolkan , bukan berarti pemahaman konsep tidak perlu, melainkan 

bagaimana tujuan akhir dari pemelajaran bukan out put, tetapi out come. Oleh 

karena itu ciptakanlah pembelajarn itu yang menimbulkan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa dapat menghayati dan 

mengamalkannya. Dan yang lebih bermakna ialah guru harus menjadi yang 

pertama melakukan perilaku yang patut di contoh oleh siswa. sementara yang 

berhubungan dengan kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran, misalnya 

kurang media dan alat bantu dalam proses pembelajaran dapat  diperbaiki dan 

ditingkatkan secara bertahap, selain itu guru harus memberikan contoh 

konkrit dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa dengan guru 

terlibih dahulu melakukan apa yang ahrus dilakukan oleh siswa, misalnya 

jangan menyuruh disiplin tepat datang waktu masuk kelas semnatara guru 
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datang paling belakang, atau menyuruh siswa jujur sementara guru tidak 

memberi contohnya, dan guru tidak mampu menciptakan alat bantu yang 

merangsang siswa ikut mencotoh krestifitas guru. 

4. Bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian yang terkait dengan 

pembelajaran berbasis pendidikan  karakter dapat melaksnaakan penelitian 

berupa tindakan kelas yang ditinjau dari berbagai bidang mata pelajaran yang 

dikaitkan dengan pendidikan karakter, dari mulai pemahaman, perencanaan 

dan proses pelaksanaan pembelajarannya. 


