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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang “Internalisasi Nilai 

Pendidikan Karakter Di SDN Jatimulyo 1 Malang, maka penelitian ini dapat 

dirangkum atau disimpulkan sebagai berikut: 

1. Guru dengan sangat baik melakukan pemahaman, penerapan, dan 

meminimalisir kekurangan peserta didik untuk menerapkan aspek PPK 

religius yang dilaksanakan pada kelas I tema 3 subtema 3 pembelajaran 4. 

Pada saat melakukan pembelajaran guru dan peserta didik dapat 

tersinkronisasi dengan baik antara guru, peserta didik, teori hingga contoh 

nyatanya. Untuk proses pemahaman peserta didik diberi penguatan tentang 

manfaat berdoa, kebersihan hingga ketekunan. Pada proses penerapannya 

peserta didik terlihat kompak untuk menjawab pertanyaan pada metode 

belajar ceramah yang dilakukan guru kelas I. Mereka juga melaksanakan 

kembali kegiatan yang mereka lakukan disekola seperti sholat berjamaah dan 

mengaji. Kekurangan peserta didik pada kelas I ini yaitu terdapat beberapa 

peserta didik  jika sedang bertengkar dengan temannya tidak ingin 

mengerjakan tugas dari guru, dan yang paling banyak ditemukan mereka 

sering asik dengan dunianya sendiri atau tidak memperhatikan di saat guru 

memberikan materi kelas. Kegiatan untuk meminimalisir kekurangan tersebut 

guru kelas I melakukan pendekatan kepada peserta didik yang bermasalah 

dan berkomunikasi dengan orang tua mereka sebagai tindak pencegahan. 
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2. Strategi yang digunakan SDN Jatimulyo 1 Malang untuk 

menerapkanInternalisasi Nilai Pendidikan Karakter yaitu menggunakan 4 

tahap yaitu diajarkan, dilatih, dibiasakan, dan dibudayakan. Dilaksanakan 

juga melalui kegiatan intrakurikuler, ko-kurikuler, dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Keempat tahap tadi yang harus ditekankan adalah pada 

kebiasaan peserta didik, karena jika manusia sudah terbiasa melakukan 

sesuatu maka akan sangat mudah membuat mereka aktif, kreatif, inovatif dan 

tentu saja akan terbiasa dengan yang dilakukan sampai akhirnya menjadi 

budaya atau dapat dibudayakan. Melaksanakan langkah-langkah 

penginternalisasian nilai pendidikan karakter yakni dengan cara pertama yaitu 

disosialisasikan. Dengan adanya sosialisasi maka sekolah sudah tranparan 

kepada semua pihak sekolah, guru maupun masyarakat setempat. Perlunya 

dilakukan persiapan fisik dan mental kepada peserta didik.Dilakukannya juga 

pada pengintegrasian PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) dengan kegiatan 

intrakurikuler, kegiatan ko-kurikuler yang merupakan kegiatan pendukung 

dari intrakurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler disekolah. 

 

B. Saran 

Menurut hasil kesimpulan yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembacaan Asmaul Husna pada sekolah diharapkan diberi kertas 

kepada masing-masing peserta didik disekolah. Untuk memberi pemahaman 

dan pembelajaran kepada peserta didik tidak hanya diperlukan audio saja, 

melainkan juga dengan visual (audio visual). Melihat kepribadian peserta 

didik bermacam-macam seperti peserta didik yang sangat dominan atau
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menyukai membaca saja, dan hanya menyukai mendengarkan saja, maka hal 

tersebut sangat disarankan. Hal tersebut juga merupakan tindak pencegahan 

untuk kelas rendah untuk tidak bermain sendiri dan terfokus terhadap apa 

yang dilaksanakan yaitu mengucapkan Asmaul Husna di kelas. 

2. Sangat disarankan jika sekolah mempunyai musholla atau sendiri di dalam 

sekolah. Memang sekolah ini sangat unggul dalam aspek religius, namun 

kurang jika di sekolah tidak terdapat fasilitas tersebut. Hal tersebut sangat 

memperkuat aspek PPK religius di SDN Jatimulyo 1 Malang ini dan 

memudahkan mereka untuk menerapkan kegiatan religius di sekolah. 

Memang membutuhkan dana yang tidak sedikit yang nantinya bisa 

terealisasikan menjadi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 


