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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa yang 

mengikuti materi pengangguran di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat implementasi karakter 

kerja keras siswa per indikator sebagai berikut: 

a. Indikator I mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi 

implementasi karakter kerja keras siswa telah terlaksana dengan 

baik dengan persentase 79%. 

b. Indikator II menggunakan waktu secara efektif untuk 

menyelesaikan tugas dikelas dan luar kelas implementasi 

karakter kerja keras siswa telah terlaksana dengan baik dengan 

persentase 73%. 

c. Indikator III selalu berusaha untuk mencari informasi tentang 

materi pelajaran dari berbagai sumber implementasi karakter 

kerja keras siswa telah terlaksana dengan cukup baik dengan 

persentase 59%. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat implementasi 

karakter kerja keras siswa secara umum. Hasil yang didapatkan 

menyatakan bahwa implementasi karakter kerja keras siswa pada 

materi pengangguran telah terlaksana dengan baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan 

penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 

1. Dalam indikator III, selalu berusaha untuk mencari informasi tentang 

materi pelajaran dari berbagai sumber mendapatkan hasil cukup baik, 

indikator ini kurang dari indikator lainnya. Hal ini terjadi karena siswa-

siswa tersebut tidak mau atau kurang minatnya untuk keperpustakaan 

mencari informasi tambahan. Padahal diperpustakaan banyak tersedia 

buku-buku yang bisa menambah pengetahuan. Oleh karena itu 

diharapkan kepada guru untuk meminta siswa supaya lebih sering lagi 

belajar diperpustakaan guna menambah ilmu pengetahuannya. Karena 

disana tersedia referensi-referensi tambahan selain buku paket yang 

siswa gunakan. 

2. Disarankan kepada guru mata pelajaran lain juga dapat mengembangkan 

karakter kerja keras pada materi pelajaran yang akan diajarkan. 

3. Implementasi karakter kerja keras siswa yang sudah dilaksanakan oleh 

siswa sebaiknya perlu lebih dioptimalkan dan ditingkatkan kembali, 

sehingga siswa tidak hanya mengimplementasikan karakter kerja keras 

tersebut dikelas saja, namun juga dapat mengimplementasikannya diluar 

kelas dan juga dilingkungan bermasyarakat. 

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi karakter kerja keras siswa 

yang tidak diteliti pada penelitian kali ini. 


