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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Budi pekerti adalah perilaku nyata dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

budi pekerti adalah penanaman nilai-nilai baik dan luhur kepada jiwa manusia, 

sehingga menjadi bagian dari kehidupannya dan diamalkan hidup di masyarakat. 

Pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan selama pertumbuhan dan 

perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, agar memiliki hati nurani 

yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan 

kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk sehingga terbentuk 

pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap 

pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma 

dan moral luhur bangsa. 

Masalah yang dirumuskan adalah bagaimana proses pendidikan budi 

pekerti yang berlangsung dalam keluarga, sekolah dan masyarakat serta 

bagaimana pula peningkatan proses  pendidikan budi pekerti terintegrasi melalui 

model pendidikan  budi pekerti di sekolah dasar. 

Untuk menemukan masalah tersebut penelitian ini menggunakan dua metode 

yaitu: metode deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif dan metode penelitian 

tindakan kelas. Sumber datanya  dari orang tua, tokoh-tokoh masyarakat meliputi 

Ketua RT, RW dan tokoh agama (Islam), kepala sekolah, guru-guru  dan peserta 
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didik kelas 3 SDN Lesanpuro IV dan teknik pengumpulannya  melalui observasi, 

wawancara, studi dokumentasi dan tes.   

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Peranan Orang Tua  Menanamkan Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam 

Keluarga. 

 Situasi kehidupan yang kondusif dalam keluarga  dapat menjadikan 

tumbuh kembangnya budi pekerti anak. Orang tua menanamkan nilai-nilai  budi 

pekerti dalam keluarga merupakan upaya yang dapat membantu anak dalam 

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna bagi pengembangan dirinya. 

Kebersamaan anak dengan orang tua dan kehidupan religius dalam keluarga  

merupakan syarat awal yang diwujudkan. Untuk itu, orang tua menempatkan 

dirinya sebagai contoh teladan,  pemberi nasehat, pembiasaan tingkah laku, 

pemberi  penghargaan dan teguran serta pemberi fasilitas dalam menjaga situasi 

tersebut dan  menjalankan perintah-perintah agama, seperti sholat dan puasa.  

Orang tua menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui pendidikan agama 

yang diberikan sejak usia dini. Pendidikan agama tidak hanya diberikan di 

keluarga, tapi juga di masyarakat melalui pendidikan di Taman Pendidikan Al-

Qur'an (TPQ). Proporsi Kurikulum TPQ antara pendidikan Al-Qur'an dengan 

dengan pendidikan agama/budi pekerti 70% dibanding 30% bagi pemula, bagi 

tingkat lanjut yaitu anak yang sudah menghatamkan Al-Qur'an, 30% pendidikan 

Al-Qur'an dan 70% agama/budi pekerti, sehingga dengan pendidikan tersebut 

anak banyak pengalaman belajar yang bermakna tentang agama dan budi pekerti..     
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2. Peranan Sekolah Menanamkan Nilai-Nilai Budi Pekerti kepada Peserta 

Didik.  

 Sekolah  sebagai  pendidikan formal, peranannya menanamkan pendidikan 

budi pekerti dimulai dari kepala sekolah sampai pesuruh. Kebersamaan 

menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk pembudayaan budi pekerti  

menjadikan sekolah lebih memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

peserta didik.   

Kedisiplinan dan kreativitas Kepala Sekolah sebagai dorongan dalam 

melaksanakan kegiatan  pembelajaran yang lebih berkualitas dengan tidak 

meninggalkan visi dan misi sekolah yang sarat dengan nilai-nilai budi pekerti.  

Guru sebagai ujung tombak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di 

kelas yang mempunyai otoritas penuh dalam pembentukan perilaku peserta didik 

baik melalui ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu guru menempatkan diri 

sebagai contoh teladan dan figur kedua setelah orang tua yang dapat digugu dan 

ditiru. 

3. Peranan  Masyarakat  Membina Budi Pekerti bagi Anak dan Remaja di 

Lingkungan setempat. 

 Tokoh masyarakat sebagai panutan bagi anggotanya termasuk juga anak 

dan remajanya dalam perilakunya selalu di perhatikan oleh anggotanya. Untuk itu 

tokoh masyarakat menempatkan diri sebagai contoh teladan. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat yang 

berkenaan dengan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam merupakan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi pembentukan budi pekerti anak dan 
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remaja di lingkungan setempat.  

 Begitu juga kegiatan harian yang diselenggarakan oleh tokoh agama melalui 

pendidikan di TPQ memberikan kontribusi yang  besar bagi perilaku anak untuk 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kesinambungan Proses Pendidikan Budi Pekerti di Keluarga, Sekolah, 

dan Masyarakat 

Nilai-nilai budi pekerti yang dimiliki anak di rumah dibawa ke sekolah, guru-

guru  memelihara dan membina budi pekerti yang sudah dimiliki oleh peserta 

didik. Di masyarakat nilai-nilai budi pekerti anak yang sudah diberikan di 

keluarga dan sekolah dibina dan disalurkan melalui kegiatan dan pembinaan oleh 

tokoh masyarakat. Dengan demikian apa yang sudah diberikan di keluarga dibina 

di sekolah begitu juga di masyarakat, sehingga pendidikan budi pekerti saling 

menunjang dan kesinambungan serta berjalan dengan harmonis dan kekeluargaan 

antara di keluarga, sekolah dan  masyarakat. 

5. Model Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Dasar 

Pendidikan budi pekerti terintegrasi melalui model yang dikembangkan dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat peningkatan prestasi 

belajar dan peningkatan nilai-nilai budi pekerti peserta didik.   

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, peneliti menyampaikan  

rekomendasi kepada: 

1. Orang Tua 

Orang tua sangat menentukan berhasil atau tidaknya penanaman budi pekerti. 



 

281 

 

Orang tua yang tidak ikut terlibat membantu menanamkan budi pekerti akan 

menjadi hambatan bagi perkembangan budi pekerti anak, seperti  kemanjaan 

dalam keluarga, kesibukan orang tua mencari nafkah, kekerasan dalam 

keluarga, kurang terkontrol anak terhadap alat elektronik meliputi menonton 

TV, permainan  di play station, bermain lewat komputer. Untuk itu diharapkan 

orang tua lebih mendekatkan diri pada anak melalui komunikasi, pengawasan 

dan kasih sayang.  

2. Sekolah 

Penanaman nilai-nilai budi pekerti perlu diimbangi dengan keadaan lingkungan 

yang mendukung. Jika lingkungan sekolah  mendukung nilai budi pekerti yang  

ditanamkan,  pendidikan budi pekerti lebih mudah, cepat dan mendalam, dan 

jika tidak mendukung  menghambat budi pekerti anak, seperti guru-guru belum 

memahami pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam mata 

pelajaran, ketiadaan guru bimbingan, tidak ada catatan khusus pribadi peserta 

didik, tidak ada laporan khusus tentang budi pekerti anak kepada orang tua. 

Untuk itu kepala sekolah hendaknya dapat menciptakan lingkungan sekolah 

yang dapat mendukung penanaman nilai-nilai budi pekerti. Bagi guru-guru 

hendaknya dalam melaksanakan pembelajaran dapat menciptakan suasana 

yang berbudipekerti, guru hendaknya mempunyai karakter  dalam menghadapi 

peserta didik di depan kelas, karakter tersebut  meliputi: ketulusan hati, 

kesetiaan, kemesraan, kesabaran, cinta, kelembutan, sukacita, improvisasi, 

pengendalian diri, memenuhi pekerjaan itu. Dengan demikian guru yang 

memiliki karakter tersebut dihadapan peserta didik menjadi panutan untuk 
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digugu dan ditiru karena membangkitkan rasa kesenangan, ketentraman dalam 

belajar.  

 3. Masyarakat 

Perkembangan nilai-nilai budi pekerti anak sangat besar dipengaruhi oleh 

kehidupan di masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat  kurang peduli terhadap 

perlunya kontrak sosial terutama terhadap anak dan remaja, seperti tidak 

terbentuk karang taruna pada tingkat RT, RW, kurang berfungsinya fasilitas 

lapangan bermain. Untuk itu  diharapkan tokoh-tokoh masyarakat dapat 

merangkul anak dan remaja melalui organisasi-organisasi yang ada, mengawasi 

dan mengarahkan anak-anak dan  remaja ke hal-hal yang positif, agar anak-

anak  nantinya tidak tergelincir ke arah yang negatif.  

4. Pengambil Keputusan (Diknas ) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Budi Pekerti  Buram Ke 6 

Edisi Juli 2001, di sekolah pada saat ini belum dilaksanakan.  Sementara itu 

pendidikan budi pekerti sangat bermakna dalam merealisasikan tujuan 

pendidikan  yaitu  sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, bab II, pasal 3 dengan tegas 

merumuskan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Untuk itu bagi pemerintah hendaknya dapat mensosialisasikan lebih lanjut 

tentang pendidikan budi pekerti dan sekaligus mengawasi pelaksanaannya.   
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5. Peneliti Selanjutnya. 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan untuk itu 

bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

  

 


