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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter di SMP Karya 

Bakti Jatilawang Kelas VII (Studi Deksriptif Analitis)” ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter peserta didik kelas VII 

di SMP Karya Bakti Jatilawang tahun 2021.Penelitian ini menggunakan studi 

deksritif analitis yang bertempat di SMP Karya Bakti kelas VII Jatilawang 

Banyumas 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, data memperlihatkan 

adanya konsep pendidikan karakter yang dikembangkan di SMP Karya Bakti 

Jatilawang adalah dengan berkonsep kepada nilai dan ajaran agama Islam, 

unggah-ungguh dan budaya Jawa, visi dan misi sekolah, serta tata tertib sekolah. 

Implementasi pendidikan karakter peserta didikdi SMP Karya Bakti Jatilawang 

dilakukan dengan implementasi pendidikan karakter dalam kegiatan belajar 

mengajar dan dengan pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar 

(pembiasaan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian, kegiatan 

ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat, serta sistem 

reward and punishment) serta implementasi pendidikan karakter berbasis pikiran 

yang diwujudkan dengan pemberian nasihat serta motivasi kepada peserta didik. 

Bukan hanya peserta didik saja yang mengimplementasikan pendidikan karakter 

di sekolah, akan tetapi semua warga sekolah seperti kepala sekolah dan semua 

guru. 

 

Faktor yang mendukung implementasi pendidikan karakter peserta didik di 

SMP Karya Bakti Jatilawang dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam 

diri peserta didik tersebut dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu kesdaran 

peserta didik itu sendiri dalam melaksanakan atau menerapkan karakter pada 

dirinya. Sedangkan faktor dali luar diantaranya adalah visi dan misi sekolah, 

kekuatan dari guru, kegiatan yang sudah terprogram, prinsip kebersamaan, kerja 

sama, kekeluargaan dari semua anggota atau warga sekolah seperti peserta didik, 

guru, yayasan, dan orang tua, jumlah peserta didik yang sedikit sehingga mudah 

untuk mengontrol, sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah yang memadai, 

serta lingkungan sekolah yang kondusif. 

 

      Faktor yang menjadi penghambat implementasi pendidikan karakter peserta 

didik di SMP Karya Bakti Jatilawang, juga meliputi faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi adalah keadaanpeserta didik itu 

sendiri, serta keberagaman karakter peserta didik sehingga sulit untuk diatur. 

Faktor ekstern yang mempengaruhi adalah antara lainlingkungan bergaul, 

perbedaan budaya sekolah dengan budaya di rumah, kurangnya kontrol dari guru 

dan orang tua, serta pengaruh media sosial. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan, Karakter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sarana pembekalan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan moral melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan 

lainnya yang terhubung dengan rencana pendidikan di suatu sekolah. Dalam 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dalam pendidikan dan mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu 

saja, tetapi yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk 

karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam 

tataran etika maupun estetika serta perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter 

menjadi salah satu harapan, karena karakterlah yang menjadi penopang 

perilaku individu. Tanpa karakter seseorang dengan mudah melakukan suatu 

apapun yang dapat menyakiti atau menyengsarakan orang lain. 
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Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan penting dan 

dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu 

kehidupan.Sebagaimana haidis riwayat At-Tirmidzi yang artinya  

“......orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 

akhlaknya.”  

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan 

karakter sangat penting dalam upaya membentuk insan muslim yang 

berkualitas, karena tidak akan sempurna iman seseorang tanpa adanya 

kebaikan akhlaknya. 

Karakter akan berkembang baik apabila seseorang tersebut dapat 

membiasakan diri melakukan hal-hal baik dan didukung dari pendidikan, 

keluarga maupun lingkungan masyarakatnya yang selalu memberikan contoh 

yang baik. Dilihat dari dunia pendidikan, karakter seseorang dapat diajarkan 

atau ditanamkan sejak dini dengan melalui pengintegrasian nilai-nilai 

pendidikan karakter di setiap mata pelajaran, ekstrakurikuler maupun budaya 

atau kultur yang diciptakan di sekolah. Budaya sekolah dapat didefinisikan 

sebagai keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan di dalam sekolah yang 

dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara dalam waktu yang lama oleh semua 

warga dalam kerja sama di sekolah (Daryanto, 2013: 18). 

Sekolah merupakan pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran secara sistematis, berencana, sengaja, dan terarah. 

Mulai dari tingkat kanak-kanak (TK) sampai dengan pendidikan tinggi (PT). 

Sekolah melakukan pembinaan pendidikan kepada peserta didik yang dalam 

melaksanakan pendidikan (Kadir, 2012: 78-79). Lembaga pendidikan, 
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khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang strategis untuk membentuk 

karakter. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap, 

dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat (Hidayatullah, 

2010: 3). 

Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan,“Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.  

Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena 

pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. 

Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah budaya dan karakter bangsa.  

Pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para 

personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan 

anggota masyarakat untuk meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
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Pendidikan karakter juga dapat diartikan penanaman dan pengembangan 

nilai-nilai budaya dan karakter pada diri peserta didik sehingga mereka 

memiliki nilai dan karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang 

religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Pendidikan karakter ditanamkan 

sejak dini, sehingga nantinya akan menjadi suatu kebiasaan melakukan hal 

baik sesuai dengan nilai dan norma di kehidupan mendatang. Dalam dunia 

pendidikan, pendidikan karakter tersebut dapat diintegrasikan melalui proses 

pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan budaya yang diciptakan di 

sekolah. Walaupun pendidikan karakter termasuk dalam hidden curriculum, 

tetapi pelaksanaannya secara menyeluruh di lingkungan sekolah. 

Produk dari pendidikan karakter tidak bersifat permanen, akan tetapi terus 

tumbuh dan berkembang. Sangat mungkin seorang yang awalnya memiliki 

karakter yang baik, tetapi pada akhirnya kehilangan karakternya. Pengaruh 

lingkungan atau karena berbagai pengaruh lainnya menjadikan karakter 

tersebut sedikit demi sedikit bisa berubah. Sekolah yang merupkan lingkungan 

kedua setelah keluarga, sangat memegang pengaruh penting dalam rangka 

membentuk karakter pada peserta didik . Karena sekolah merupakan tempat 

belajar-mengajar, mendidik, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan pada 

peserta didik -siswinya. 

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal mempunyai tanggung 

jawab yang besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan. Tanggung 

jawab sekolah terhadap anak didik antaranya adalah tanggung jawab formal 
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atau tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, yaitu lembaga pendidikan 

bertugas untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. Tanggung jawab keilmuan, yaitu tanggung jawab berdasarkan bentuk, 

isi dan tujuan serta jenjang pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh 

masyarakat, serta tanggung jawab fungsional, yaitu tanggung jawab yang 

diterima sebagai pengelola fungsional dalam melaksanakan pendidikan oleh 

para pendidik yang pelaksanaannya berdasarkan kurikulum (Kadir, 2012: 79). 

Kurikulum adalah jantungnya pendidikan (curriculum is the heart of 

education). Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum, saat ini, 

memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan budaya dan karakter 

bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya. 

Beberapa tahun yang lalu Kemendikbud merilis setidaknya ada 18 karakter 

yang harus dipelajari di sekolahan, gagasan ini sejalan dengan upaya 

menyukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digagas 

oleh Presiden Joko widodo. Dalam hal ini, lembaga yang menjadi prioritas 

adalah pendidikan dasar, mulai dari jenjang PAUD, SD, lalu SMP. Saat ini, 

program PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) mulai disambut oleh guru-

guru dan kepala sekolah. Terbukti dengan diterapkannya program-program 

khusus di internal sekolah baik dalam bentuk pembiasaan, kegiatan 

ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. 
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Berikut adalah 5 karakter utama prioritas PPK di sekolah: 

1. Religius 

Sikap religius mencerminkan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

yang Maha Esa. Disini peserta didikditekankan agar menjadi pemeluk 

agama yang taat tanpa harus merendahkan pemeluk agama lain. Apalagi 

saat ini sedang diwacanakan kurikulum anti terorisme, seyogyanya kita 

sambut dengan melatih peserta didikuntuk selalu mengedepankan toleransi 

antar umat beragama. 

2. Integritas 

Integritas artinya selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

bisa dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Peserta 

didikyang berintegritas akan berhati-hati dalam menjalin pergaulan, sebab 

kepercayaan yang diberikan teman-temannya itu mahal harganya. 

Dengan maraknya praktik bullying dan perundungan, sekolah perlu 

membuat kebijakan tegas bahwa peserta didikdi sekolah harus berkata dan 

bertindak positif antar teman sebagai bagian dari pembiasaan melatih 

karakter integritas. 

3. Mandiri 

Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan 

tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-

cita. Mandiri erat hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Orang yang 

hidup mandiri sejak kecil umumnya meraih sukses saat menginjak usia 
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dewasa. Itulah alasan mandiri menjadi karakter terdepan yang harus 

dimiliki anak sekolah. 

4. Nasionalis 

Nasionalis berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi dan kelompok. Untuk memupuk jiwa nasionalis, perlu 

dimulai dari hal-hal kecil. Seperti mematuhi peraturan sekolah, menjaga 

kebersihan lingkungan, dan mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 

5. Gotong Royong 

Gotong royong menerminkan tindakan mengahargai kerja sama dan bahu 

membahu menyelesaikan persoalan bersama. Sudah jelas, tradisi gotong 

royong semakin lama semakin hilang akibat arus teknologi yang membuat 

siapapun bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri. Hal ini harus diputus salah 

satunya lewat pembiasaan-pembiasaan di sekolah seperti kerja bakti, 

mengedepankan musyawarah dan saling menghargai antar teman. 

Tentu masih banyak lagi contoh dari masing-masing karakter selain 

yang penulis sebutkan di atas. Dan perlu dipahami bahwa kelima karakter 

di atas tidaklah berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai 

yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan 

membentuk keutuhan pribadi. 

Seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini, ditandai dengan 

adanya arus globalisasi yang pesat, jelas sangat mempengaruhi setiap 

sektor kehidupan sehingga menyebabkan krisis multidimensi, salah 

satunya di bidang pendidikan sekolah menengah pertama. Dewasa ini 
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marak sekali isu-isu moral dikalangan remaja, khususnya peserta didikusia 

SMP/SLTA. Banyak lulusan maupun peserta didik yang masih sekolah 

memiliki prestasi cemerlang, tatapi akhlak dan moralnya tidak sesuai 

sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Kurangnya rasa sopan santun 

kepada orang tua, adanya tindak kekerasan, pergaulan bebas, rendahnya 

sikap tenggang rasa maupun saling menghormati dan tindakan kriminalitas 

di mana-mana. Perilaku-perilaku tersebut menunjukan keberadaan nilai-

nilai moral dan karakter yang perlu dipertanyakan kembali. 

Menurunnya kualitas moral dalam kehidupan manusia Indonesia 

dewasa ini, terutama di kalangan peserta didik , menuntut 

diselenggarakannya pendidikan karakter. Sekolah dituntut untuk 

memainkan peran dan tanggungjawabnya untuk menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para peserta 

didikmembentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang 

baik. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-

nilai tertentu seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil 

serta membantu peserta didikuntuk memahami, memperhat ikan, dan 

melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri (Daryanto, 

2013: 61). 

Penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah dimaksudkan untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki karakter, kecakapan, keterampilan, 

dan pengetahuan yang memadai untuk mengembangkan potensi diri secara 

optimal, sehingga lulusan memiliki ketahanan dan keberhasilan dalam 
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pendidikan lanjutan, serta kehidupan yang selalu berubah sesuai dengan 

perkembangan zaman. Sehingga apabila pendidik salah dalam 

penanganannya maka output yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 

peserta didikadalah SMP Karya Bakti Jatilawang. Selain unggul dalam hal 

karakter, SMP Karya Bakti Jatilawang juga unggul dalam bidang 

akademik. Terbukti dengan banyak piala penghargaan dan kejuaraan yang 

telah diraih peserta didik -siswi serta guru-gurunya. Lembaga pendidikan 

tersebut banyak diincar masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya. 

Sekolah yang menjadi tempat belajar para peserta didik nya harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sekolah yang bermutu. 

Sekolah dikatakan bermutu baik apabila mampu mengemban misinya 

dalam rangka mencapai tujuan kelembagaannya (Ibrahim, 2012: 13).  

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian SMP Karya Bakti Jatilawang karena dirasa bahwa sekolah 

tersebut merupakan salah satu sekolah favorit dan bermutu baik yang 

menerapkan pendidikan karakter, dengan judul Implementasi Pendidikan 

Karakter di SMP Karya Bakti Jatilawang Kelas VII (Studi Deskriptif 

Analisis) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahanya adalah “Bagaimana implementasi pendidikan karakter peserta 

didikkelas VII di SMP Karya Bakti Jatilawang tahun 2021?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter peserta 

didikkelas vii di SMP Karya Bakti Jatilawang tahun 2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keilmuan dalam implementasi 

pendidikan karakter, sehingga dari hasil penelitian ini mendapatkan 

informasi dan referensi khususnya dalam implementasi pendidikan 

karakter peserta didik . 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peserta didik  

Penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran peserta 

didik tentang pentingnya penanaman karakter agar dapat berupaya 

menjadi insan yang berkualitas.Penerapan karekter peseta didik 
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seperti religus,jujur,toleransi,disiplin,kerja keras,kreatif,mandiri 

dan demokrasi.  

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat digunakan agar guru selalu menjadi suri 

tauladan yang baik bagi peserta didik dengan mengajarkan 

pendidikan karakter yang diintegrasikan melalui mata pelajaran, 

ekstrakurikuler maupun penciptaan budaya sekolah yang baik. Suri 

tauladan yang diharapkan seperti bias menjadi contoh bagi peserta 

didik,menjadi apresiator,mengajarkan sopan santun,memberi 

kesempatan peserta didik belajar menjadi pemimpin,berbagi 

pengalaman inspiratif.  

c. Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

menanamkan pendidikan karakter pada anaknya saat di 

rumah,seperti bentuk kebiasaan baik,mengajarkan sikap 

kekeluargaan,memberikan ketenangan,mendukung kepercayaan 

diri anak,ajarkan anak memiliki kemampuan menyelsaikan 

masalah. 

d. Bagi Pembaca 

Dapat memberi gambaran tentang bagaimana implementasi 

pendidikan karakter yang dilakukan di SMP Karya Bakti 

Jatilawang serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan disusun oleh penulis untuk memudahkan pembaca 

memahami isi skripsi yang terdiri beberapa bagian sebagai berikut:  

BAB  I 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

BAB III 

 

 

BAB IV 

 

BAB V 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

: 

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah , rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat  penelitian, dan sistematika 

penulisan; 

Landasan Teori yang berisi tentang pengertian karakter, pengertian 

pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, fungsi pendidikan 

karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, implementasi pendidikan 

karakter, faktor yang mempengaruhi pembentukan, dan faktor 

pendukung implementasi pendidikan karakter; 

 Metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, teknik pengumpulan data, pengolahan data; 

Deksripsi data dan hasil penelitian yang berisi tentang deksripsi 

data, hasil penelitian, dan pembahasa; 

Penutup yang berisi tentang simpulan dan saran. 

 



71770 74 
1.  

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa konsep pendidikan karakter yang 

dikembangkan di SMP Karya Bakti Jatilawang adalah dengan berkonsep 

kepada nilai dan ajaran agama Islam, unggah-ungguh dan budaya Jawa, visi 

dan misi sekolah, serta tata tertib sekolah. 

Implementasi pendidikan karakter peserta didik di SMP Karya Bakti 

Jatilawang dilakukan dengan implementasi pendidikan karakter dalam 

kegiatan belajar mengajar dan dengan pengembangan budaya sekolah dan 

pusat kegiatan belajar (pembiasaan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, 

pengkondisian, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah dan di 

masyarakat, serta sistem reward and punishment) serta implementasi 

pendidikan karakter berbasis pikiran yang diwujudkan dengan pemberian 

nasihat serta motivasi kepada peserta didik. Bukan hanya peserta didik saja 

yang mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, akan tetapi 

semua warga sekolah seperti kepala sekolah dan semua guru. 

Faktor yang mendukung implementasi pendidikan karakter peserta 

didik di SMP Karya Bakti Jatilawang dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor 

dari dalam diri peserta didik tersebut dan faktor dari luar. Faktor dari dalam 

yaitu kesadaran peserta didik itu sendiri dalam melaksanakan atau 
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menerapkan karakter pada dirinya. Sedangkan faktor dari luar diantaranya 

adalah visi dan misi sekolah, kekuatan dari guru, kegiatan yang sudah 

terprogram, prinsip kebersamaan, kerja sama, kekeluargaan dari semua 

anggota atau warga sekolah seperti peserta didik, guru, yayasan, dan orang 

tua, jumlah peserta didik yang sedikit sehingga mudah untuk mengontrol, 

sarana dan prasarana serta fasilitas sekolah yang memadai, serta lingkungan 

sekolah yang kondusif. 

Faktor yang menjadi penghambat implementasi pendidikan karakter 

peserta didik di SMP Karya Bakti Jatilawang, juga meliputi faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi adalah keadaan peserta 

didik itu sendiri, serta keberagaman karakter peserta didik sehingga sulit 

untuk diatur. Faktor ekstern yang mempengaruhi adalah antara lain 

lingkungan bergaul, perbedaan budaya sekolah dengan budaya di rumah, 

kurangnya kontrol dari guru dan orang tua, serta pengaruh media sosial. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Karya Bakti Jatilawang terkait 

implementasi pendidikan karakter peserta didik, penulis merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. untuk pihak sekolah, hendaknya melakukan komunikasi yang lebih banyak 

agar meningkatkan peran orang tua dengan mengadakan pertemuan secara 

rutin untuk membentuk kesadaran pentingnya pendidikan karakter anak. 
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2. untuk kepala sekolah, berdasarkan pengamatan penulis, implementasi 

pendidikan karakter peserta didik di SMP Karya Bakti Jatilawang sudah 

bagus dan mencakup semua ruang lingkup. Semoga dapat lebih 

dioptimalkan dengan kreatifitas-kreatifitas baru dan pemberian 

keteladanan. 

3. untuk guru, sebagai pemberi informasi sekaligus pendidik dan 

pembimbing, harus mampu menjalankan pendidikan karakter seefektif 

mungkin dan menggunakan seluruh kompetensi yang dimiliki untuk 

melaksanakan tugasnya serta sikap penuh kasih sayang dalam lingkungan 

sekolah. 

4. untuk orang tua/ wali murid diharapkan selalu mendukung program 

kegiatan sekolah untuk mencapai program pendidikan karakter yang 

maksimal, selalu mengawasi pergaulan putera-puterinya ketika di luar jam 

belajar di sekolah, dan ciptakan komunikasi yang baik antara orang tua/ 

wali murid dengan pihak sekolah. 

5. untuk peserta didik , harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada 

dengan baik dan benar, karena hal ini demi kebaikan di masa yang akan 

datang. Selain itu, peserta didik harus hormat, patuh, serta menjaga sopan 

santun kepada guru dan orang yang lebih tua. 
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