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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data yang telah penulis uraikan

secara rinci mengenaiImplementasi pendidikan Islam dalam pembentukan

karakter siswa  Sekolah Dasar di kecamatan Bangkinang Kotadapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dalam Implementasi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter

siswa  Sekolah Dasar di kecamatan Bangkinang Kota adalah; (1)Kurikulum

disusundengan memfasilitasi nilai-nilai karakter dan akhlak, secara eksplisit

dimuat dalam beberapa komponen kurikulum, (2)Pendidikan karakter di SD

kecamatan Bangkinang Kota, bertujuan agar siswa memiliki kepribadian yang

baik dalam kehidupan di sekolah, rumah dan lingkungan, dengan menampilkan

perilaku-perilaku baik dan terhindar dari perilaku tercela. Pendidikan

akhlak,bertujuan agar siswa menjalankan ajaran agama, mentaati Allah, guru

dan orang tua serta menjadi tauladan bagi keluarga dan masyarakat,

(3)Evaluasi pendidikan karakter dan akhlak mencakup penilaian sikap sosial

dan sikap spritual, (4)Pendidikan karakter diintegrasikan dalam pembelajaran

bidang umum dan program kegiatanpengembangan minat dan bakat,(5)

Menerapkan keteladanan dan pembiasaan, (6) Menata lingkungan sehingga

bernuansa nilai-nilai karakter dan akhlak, (7) Pendidikanakhlakdiintegrasikan

dalam pembelajaran bidang agama dan program kegiatankeagamaan,

keteladanan dan pembiasaan, (8)Pendidikan karakter dan akhlak melibatkan
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orang tua siswa, namun baru sebatas memberikan konfirmasi dan melakukan

pemanggilan apabila ada anak melakukan pelanggaran dengan kriteria tertentu.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pendidikan

Islam dalam pembentukan karaktersiswa Sekolah Dasar  di Kecamatan

Bangkinang  Kota, adalah: (1) Penataan kurikulum SD di Kecamatan

Bangkinang Kota memuat nilai-nilai karakter juga akhlak, secara eksplisit, baik

dalam pendidikan karakter maupun pendidikan akhlak, sama-sama dimuat dan

dicantumkan dalam kurikulum, (2)Pendidikan Karakter di SD di Kecamatan

Bangkinang Kota, bertujuan agar siswa memiliki kepribadian yang baik dengan

menampilkan perilaku-perilaku yang baik dan terhindar dari perilaku-perilaku

yang tidak baik. Sedangkan pendidikan akhlak bertujuan, agar siswa memiliki

ketaatan menjalankan ajaran agama, taat kepada Allah, orangtua dan guru,

memiliki kepribadian yang baik, (3)Pendidikan karakter diintegrasikan dalam

pembelajaran bidang umum, pembelajaran etika, dan kegiatan pengembangan

minat dan bakat.Sedangkan pendidikan akhlak diintegrasikan dalam

pembelajaran bidang agama, dan kegiatan-kegiatan keagamaan, (4) Pendidikan

karakter maupun pendidikan akhlak sama-sama melibatkan orang tua siswa,

yaitu dengan memberikan konfirmasi dan melakukan pemanggilan apabila ada

anak melakukan pelanggaran dengan kriteria tertentu, (5)Pendidikan karakter

dan akhlak terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran,mulai dari kegiatan

pendahuluan, inti sampai kegiatan penutup, (6) Guru karakter maupun guru

akhlak menggunakan beberapa metode dalam melaksanakan pendidikan

karakter dan akhlak, (7) Guru karakter maupun guru akhlak melaksanakan
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teknik penilaian, seperti lembar observasi, mencatat masalah siswa dalam buku

catatan kredit poin pelanggaran atau sistem poin pelanggaran, (8) Guru

karakter maupun guru akhlak menerapkan kegiatan tindak lanjut dengan

mempertimbangan aspek penanaman nilai karakter dan akhlak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi pendidikan Islam dalam

pembentukan karakter siswa  Sekolah Dasar di kecamatan Bangkinang Kota,maka

penulis ingin memberikan saran dan rekomendasi antara sebagai berikut:

1. Untuk SD-SD yang adaagar tetap dapat menerapkan konsep dan aplikasi

pendidikan karakter dan akhlaksebagaimana yang telah diterapkan selama ini,

namun dalam hal melibatkan orangtua dan masyarakat perlu ditingkatkan,

seperti menjalin kerjasama dengan orangtua dan tokoh masyarakat dalam hal

pendidikan karakter dan akhlak.

2. Kepada guru diharapkan agar dapat lebih memahami penggunaan metode dan

model pendekatan dalam kegiatan pembelajaran dalam rangka penerapan

pendidikan karakter dan akhlak pada siswanya.

3. Kepada pengambil kebijakan baik di tingkat sekolah, kementerian agama, atau

kementrian pendidikan, perlu meningkatkan pembinaan terhadap guru dalam

hal penerapan pendidikan karakter dan akhlak dalam kegiatan pembelajaran,

terutama mengenai penggunaan metode dan pendekatan dalam penerapan

pendidikan karakter dan akhlak dalam kegiatan pembelajaran.
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4. Para pakar dan tokoh pendidikan  bersama pengambil kebijakan kiranya perlu

melaksanakan penelitian lebih intensif dan mendalam  mengenai perbandingan

konsep dan aplikasi pendidikan karakter dan pendidikan akhlak dari berbagai

aspeknya, sehingga dapat merumuskan konsep yang lebih tepat dan sesuai

dengan kondisi bangsa Indonesia, termasuk penggunaan istilah mana yang

lebih tepat, apakah “pendidikan karakter atau pendidikan akhlak atau istilah

lainnya”.


