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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan  

sebagai berikut:  

Pengembangan pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman sangat 

membantu terhadap  pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah SMA Plus 

Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya, yaitu  kebijakan peningkatan 

mutu pembelajaran, kebijakan peningkatan mutu manajemen sekolah, serta 

kebijakan pengembangan kultur sekolah yang positif dan peningkatan iman dan 

takwa bagi warga sekolah. 

Situasi dan kondisi yang diciptakan SMA Plus Pesantren Amanah 

Muhammadiyah Tasikmalaya memudahkan terwujudnya tujuan pendidikan ‘Ibad 

al-Rahman yakni terwujudnya  manusia yang menaati Allah dan beribadah 

kepada-Nya, menyibukkan pendengaran, penglihatan, lisan dan hatinya terhadap 

yang diperintahkan oleh Allah. 

Proses pendidikan melalui pembiasaan dan  peneladanan merupakan 

metode yang paling tepat serta  dukungan yang cukup memadai baik internal 

maupun eksternal untuk menghasilkan karakter ‘Ibad al-Rahman, yaitu tawadlu, 

tahajud, takut/khauf, meninggalkan berlebihan dan kikir, menjauhi kemusyrikan, 

menjauhi perbuatan zina dan pembunuhan, tobat, menjauhi perbuatan bohong, 
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terbuka menerima nasihat,  berlindung kepada Allah dan memperoleh balasan 

surga dan penghormatan. 

Evaluasi  yang dilakukan dalam  pengembangan pendidikan nilai berbasis 

karakter ‘Ibad al-Rahman di SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah 

Tasikmalaya menjadi pertimbangan bagi  program pengembangan  akhlak 

karimah peserta didik di masa mendatang. 

B. Rekomendasi 

Dinas Pendidikan setempat seyogyanya  memfasilitasi program-program 

yang dapat memicu spirit warga sekolah untuk melakukan proses pengembangan 

nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman di lingkungan sekolah serta mendorong 

warga masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut secara langsung. 

Kepala Sekolah seyogyanya merancang program-program peningkatan 

empat kompetensi utama guru (pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial)  

yang berbasis pendidikan karakter ‘Ibad al-Rahman. Pemberian pelatihan khusus 

kepada guru tentang pendekatan-pendekatan dalam pendidikan nilai serta strategi 

integrasi nilai-nilai yang berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman ke dalam rancangan 

pembelajaran (Silabus dan RPP) menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang 

perlu difasilitasi oleh Kepala Sekolah melalui forum MGMP. Di samping itu, 

dimungkinkan pihak sekolah untuk lebih selektif dalam menentukan dan 

menerima calon guru. 

Guru seyogyanya memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan fungsi-

fungsinya, sehingga ia bukan sekedar pandai dalam melakukan transformation of 

knowledge melaikan mampu melakukan transformation of value serta mampu 
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memberikan keteladanan sikap dan perilaku sehari-hari di mata peserta didik. 

Perilaku spontan guru yang terkadang lebih berdampak terhadap pembentukan 

sikap dan perilaku peserta didik.  

Bagi pihak sekolah yang akan menggunakan pengembangan model 

pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman memerlukan pertimbangan 

yang matang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut.  

Hasil penelitian tentang pengembangan model pendidikan nilai berbasis 

karakter ‘Ibad al-Rahman di sekolah ini lebih berorientasi pada pendekatan 

pembiasaan dan peneladanan. Oleh sebab itu,  masih terbuka untuk 

ditindaklanjuti dengan model pendekatan lain  sehingga dapat diperoleh  dan 

dikembangkan temuan-temuan baru yang lebih kontekstual dan sempurna.  

 


