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 BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan terhadap hasil-hasil 

penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan 

dan rekomendasi sebagai berikut: 

a. Simpulan 

1) Perencanaan kurikulum berbasis karakter untuk meningkatkan 

akhlakul karimah peserta didik di SD Sekolah Alam Bandung adalah 

perencaan program (program palnning), dan perencanaan sesuai 

dalam penyusunan KTSP. Pengembangan perengkat rencana 

(program) dan bahan pelajaran berdasarkan visi, misi dan tujuan 

berdasarkan dari filosofi sekolah alam. Pengembangan program antara 

lain: a) membuat program lesson plan; b) program kelas; c) modul 

(bahan ajar); d) membuat weekly (jadwal mingguan). Program sangat 

didukung oleh pembiasaan yang diterapkan setiap hari. Program 

lesson plan mencakup 4 aspek sama seperti yang termuat dalam rapor 

groovy, yaitu: akhlakul karimah, falsafah ilmu pengetahuan, 

leadership, dan bisnis/wirausaha. Waktu yang dibutuhkan dalam 

membuat perencanaan kurikulum adalah dalam kisaran waktu 1 

minggu. 

Pengelolaan kelas adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik 

dengan berbagai pendekatan seperti, kontextual learning, learning by 

doing, dan inquiry serta bersifat  incidental sesuai dengan mood siswa. 

Penggunaan alam sebagai lab adalah siswa belajar menyatu langsung 

dengan alam, alam sebagai media dan alam sebagai sumber belajar 

yang gunakan setiap hari. Program kegiatan dan pembiasaan yang 

dilakukan di SD SAB dalam pendidikan karakter akhlakul karimah: 

sikap disiplin, tanggung jawab, sopan santun, menjaga lingkungan 

alam, dan rasa persaudaraan serta berbagai sikap positif lainnya. 
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2) Implementasi kurikulum berbasis karakter untuk meningkatkan 

akhlakul karimah peserta didik di SD SAB dilakukan dengan 

pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Kedua 

pembelajaran tersebut dilaksanakankan berdasar program dan 

pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan. Program sangat didukung 

oleh pembiasaan-pembiasaan setiap hari, antara lain:  talaqi dan tasmi, 

sholat sunah dhuha, sholat sunah qobliah dan ba’diah, dzikir dan 

berdo’a, belajar baca Al-Qur’an, kegiatan wirausaha, dan outbound, 

serta aturan kelas yang disepakati masing-masing kelas. 

Pembelajaran dilakukan berpusat pada peserta didik (student centered) 

dengan berbagai pendekatan antara lain: kontextual learning, learning 

by doing, dan inquiry serta pembelajaran bersifat  incidental sesuai 

dengan mood peserta didik, guru kelas sebagai role model dan 

bertanggung jawab penuh dalam mengelola kelas berdasarkan 

karaktersitik peserta didik. Tahapan proses pembelajaran meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Penanaman karakter akhlakul karimah dilakukan sepanjang waktu di 

sekolah. 

3) Evaluasi implementasi kurikulum berbasis karakter untuk 

meningkatkan akhlakul karimah peserta didik di SD SAB sudah sesuai 

dengan langkah dalam mengevaluasi yang mempertimbangkan 

komponen penilaian secara komprehensif, dimulai dari analisa 

kompetensi berdasarkan perencanaan, indikator pembelajaran dan 

penilaian yang spesifik sesuai pada laporan/rapor groovy dan rapor 

narasi terhadap kemajuan peserta didik. Evaluasi setiap muatan 

pembelajaran dilakukan dengan evaluasi sumatif dan evaluasi 

formatif. Evaluasi sumatif menggunakan rumus: Nilai UTS = 

penilaian proses 80% + UTS 20%. Nilai UAS = penilaian proses 80% 

+ UAS 20%. Evaluasi formatif muatan pelajaran dilakukan melalui 

latihan-latihan di sekolah. Sedangkan evaluasi akhlakul karimah 

dilakukan setiap hari tanpa rekapan dalam format khusus. Hasil 
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evaluasi dilaporkan pada waktu tengah semester dan akhir semester 

melalui rapor groovy dan rapor narasi. Dengan dilakukannya langkah 

evaluasi tersebut maka SD SAB cukup mampu mewujudkan target 

pelaksanaan kurikulum walau belum optimal karena kondisi peserta 

didik yang heterogen.  

  

b. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasi beberapa hal 

sebagai berikut: 

1) Bagi pemerintah, pengelola satuan pendidikan, guru, orang tua dan 

siswa bahwa dalam meningkatkan akhlakul karimah peseta didik 

diperlukan kurikulum berbasis karakter sebagai solusi dari masalah 

lemahnya karakter yang telah tumbuh subur di kalangan pelajar saat 

ini. 

2) Bagi Sekolah Alam, dalam memberi kewenangan kepada guru kelas 

untuk mengelola kelas sesuai dengan manajemen kelas masing-

masing, Kepala Sekolah diharapakan selalu mengadakan pengawasan 

atau pengontrolan dan evaluasi terhadap guru dalam melaksanakan 

implementasi kurikulum berbasis karakter untuk meningkatkan 

akhlakul karimah peserta didik, sehingga dapat diketahui keefektifan, 

kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran maupun pembiasaan 

penanaman akhlakul karimah yang diterapkan oleh guru. Bagi guru 

diperlukan ketelitian yang mendalam dalam manajemen waktu 

pergantian jam masing-masing muatan pelajaran, sehingga antara 

muatan pelajaran yang satu dengan yang lain dalam tema tidak 

tumpang tindih, serta perlu pengawasann secara detail terhadap 

pendidikan karakter yang dilakukan, contohnya: cara wudhu peserta 

didik, gerakan sholat, adap makan peserta didik, dan bentuk 

penanaman akhlakul karimah lainnya.  

3) Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan proses 
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implementasi kurikulum berbasis karakter dari berbagai sikap 

akhlakul karimah lainnya dalam berbagai bentuk program pendidikan 

karakter yang dikembangkan, sehingga karakter yang dikembangkan 

tidak terbatas pada aspek karakter yang ada pada penelitian ini. 


