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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian dapatlah diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan dalam Buku Pembelajaran

Tematik Terpadu SD/MI Kelas I mata pelajaran IPA, terdiri dari 18

(delapan belas) nilai-nilai karakter, yaitu : (1) religius, (2) jujur,

(3)toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras (6) kreatif, (7) mandiri,

(8)demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta

tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/ komunikatif,

(14)cinta damai, (15) gemar membaca, (16) kepedulian terhadap

lingkungan, (17) kepedulian sosial, dan  (18) tanggung jawab. Kedelapan

belas nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dapat ditemukan pada

masing-masing tema pembelajaran yang terdiri dari 8 (delapan) tema yang

ada dalam buku tematik tersebut, yaitu : (1)Diriku, (2)Kegemaranku,

(3)Kegiatanku, (4)Keluargaku, (5)Pengalamanku, (6)Lingkunganku Bersih

dan Sehat, (7)Benda, Binatang dan Tanaman di Sekitarku, dan (8)Peristiwa

Alam.

2. Kedelapan belas nilai-nilai pendidikan karakter yang sama juga dapat

ditemukan dalam Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/MI Kelas II

mata pelajaran IPA, pada masing-masing tema pembelajaran yang terdiri

dari 8 tema yang mencakup : (1) Hidup Rukun, (2)Bermain di
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Lingkunganku, (3)Tugasku Sehari-hari, (4) Aku dan Sekolahku, (5) Hidup

Bersih dan Sehat, (6) Air, Bumi, dan Matahari, (7)Merawat Hewan dan

Tumbuhan, dan (8)Keselamatan di Rumah dan Perjalanan.

3. Kedelapan belas nilai-nilai pendidikan karakter yang sama juga dapat

ditemukan dalam Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/MI Kelas III

mata pelajaran IPA, pada masing-masing tema yang terdiri dari 8 tema

yang mencakup : (1) Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup,

(2)Menyayangi Tumbuhan dan Hewan di Sekitar, (3) Benda di Sekitarku,

(4)Hak dan Kewajibanku, (5) Perubahan Cuaca, (6) Energi dan

Perubahannya, (7)Perkembangan Teknologi, dan (8) Praja Muda Karana.

B. Saran-saran

Setelah melakukan analisis terhadap nilai-nilai-nilai pendidikan

karakter pada Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/MI Kelas I-III mata

Pelajaran IPA, peneliti menyampaikan saran kepada penyusun buku, agar

dapat menunjukkan secara jelas nilai-nilai karakter yang terkandung pada

masing-masing tema dalam buku tersebut, sehingga siswa secara spontan

dapat mempraktekkan nilai-nilai karakter sesuai dengan tujuan pembelajaran

tematik terpadu. Peneliti juga menyampaikan saran kepada guru yang

menggunakan Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/MI, agar dapat

menunjukkan nilai-nilai karakter yang terkandung pada masing-masing tema

dalam buku tersebut dan memberikan contoh kepada siswa dalam

mempraktekkan nilai-nilai karakter tersebut.
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Dalam upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada diri

siswa melalui tema-tema pembelajaran pada Buku Pembelajaran Tematik

Terpadu SD/MI Kelas I-III mata pelajaran IPA tersebut, kepada guru yang

mengajarkan agar tidak cukup dengan hanya mengandalkan materi yang

tertulis, akan tetapi dituntut untuk dapat menggali dan mengembangkan nilai-

nilai pendidikan karakter yang terkandung pada masing-masing tema,

sekaligus dapat memberikan contoh kepada siswa dalam mempraktekkan

nilai-nilai karakter tersebut.


