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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa : 

1. Perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI di SMK Tunas 

Karya Pekanbaru dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter 

dalam mengembangkan RPP yang dibuat oleh guru PAI. 

2. Nilai-nilai karakter untuk membentuk perilaku siswa di SMK Tunas Karya 

Pekanbaru yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

3. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI di SMK Tunas 

Karya Pekanbaru melalui integrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler) 

dan pengembangan diri di luar kelas (ektrakurikuler).  

4. Evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI di SMK Tunas 

Karya Pekanbaru dengan cara tes dan pos tes, guru langsung mengamati 

perubahan perilaku siswa, tetapi masih ada siswa belum memperlihatkan 

perilaku yang berkarakter, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan 

karakter belum berhasil dengan maksimal. 

5. Faktor-faktor keberhasilan pendidikan karakter di SMK Tunas Karya 

Pekanbaru yaitu: faktor sarana prasarana seperti mesjid memudahkan siswa 

untuk melaksanakan ibadah salat dengan baik. Sedangkan Al-Qur’an 
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mendukung pelaksanaan pendidikan karakter nilai gemar membaca, siswa 

bisa rajin membaca Al-Qur’an, selain itu juga terdapat sarana perpustakaan 

sekolah yang menunjang pelaksanaan pendidikan karakter untuk nilai 

karakter gemar membaca, faktor leadership (kepemimpinan) kepala di 

SMK Tunas Karya Pekanbaru yang mendukung kemajuan siswa-siswi agar 

semua bisa membaca Al-Qur’an dan tahu tentang doa-doa ketika sholat, 

faktor keteladanan dari guru PAI maupun guru-guru mata pelajaran lain 

yang sudah cukup baik, dan faktor masyarakat mendukung pendidikan 

karakter sekolah yaitu dengan memberikan dukungan nuansa agamis. 

Sedangkan, faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran PAI di SMK Tunas Karya Pekanbaru yaitu: sosialisasi 

pendidikan karakter kepada siswa belum ada, kurangnya waktu pelajaran 

PAI, pembiasaan terhadap siswa yang sangat lemah, kesalahan orang tua 

dalam mendidik anaknya. 

B. SARAN  

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kiranya dapat 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Sekolah 

Pendidikan karakter harus mendapatkan perhatian yang lebih serius oleh 

semua pihak terutama kepala sekolah agar mampu meningkatkan kualitas 

sekolah. 

 

 



 

 
 

98 

2. Guru 

a. Guru sebagai pemberi informasi sekaligus pendidik dan pembimbing 

dalam proses pembelajaran pengembangan agama Islam harus mampu 

meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter dengan baik dan 

konsisten sehingga menjadi kebiasaan di sekolah dan menjadi karakter 

bangsa sesuai dengan yang diharapkan.  

b. Implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat terwujud apabila 

seluruh guru di sekolah, khususnya guru yang bersangkutan memiliki 

tujuan yang sama untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. Hal 

ini disebabkan karena pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung 

jawab guru PAI, tetapi seluruh guru mata pelajaran. 

3. Orang Tua  

Orang tua adalah guru pertama bagi putra-putri mereka. Dalam peran 

tersebut orang tua merupakan tempat pertama agar menanamkan nilai-nilai 

karakter serta membantu dan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam 

meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan putra-putri mereka sehingga 

memiliki karakter yang baik. 

C. PENUTUP 

Peneliti haturkan kehadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Dengan 

menyadari akan kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri peneliti, 

memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan pada skripsi ini, oleh karena itu 

peneliti mengharap kritik dan saran demi lebih sempurnanya skripsi ini. 
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Akhirnya peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan 

semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan memberi pahala dunia 

dan akhirat. 

Dengan teriring do’a dan harapan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi 

peneliti khususnya dan para pembaca umumnya. 

 

 

 

 

 


