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BAB V 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi pendidikan karakter dalam 

mengatasi kenakalan peserta didik di MI NU Miftahul Huda 01 

Karangmalang Gebog Kudus.maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terkait dengan Implementasi pendidikan karakter dalam mengatasi 

kenakalan peserta didik di MI NU Miftahul Huda 01 Karangmalang 

Gebog Kudus sudah dapat terlaksana dengan baik dan secara garis 

besar Pelaksanaan atau penerapan pendidikan karakter di madrasah ini 

yaitu dilaksanakan penerapan dalam pembelajaran, penerapan 

pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan penerapan 

pendidikan karakter dalam budaya sekolah. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter 

dalam mengatasi kenakalan peserta didik di MI NU Miftahul Huda 01 

Karangmalang Gebog Kudus yaitu kurangnya perhatian dan 

pengawasan dari orang tua, kurangnya kesadaran dari peserta didik 

akan perilaku yang jelek, dan bergaul dengan temannya yang nakal. 

3. Solusinya dalam menghadapi kendala-kendala dalam menerapkan 

pendidikan karakter di MI NU Miftahul Huda 01 Karangmalang 

Gebog Kudus yaitu menerapkan program full day di sekolah dengan 

menerapkan tahfidz al-quran dan penguatan materi pelajaran. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Sekolah hendaknya dapat terus menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui kegiatan-kegiatan yang telah diterapkan di sekolah 

sesuai dengan program yang sudah berjalan dan menambah kegiatan-
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kegiatan pendidikan karakter lagi selain yang sudah berjalan di 

sekolah.  

2. Pihak sekolah hendaknya selalu mengontrol atau mengawasi peserta 

didik dan terus mengutamakan kerja sama dengan orang tua peserta 

didik untuk melaporkan setiap perilaku peserta didik di sekolah agar 

penerapan pendidikan karakter dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3. Bapak dan ibu guru di sekolah harus tetap memberikan suri tauladan 

atau panutan yang baik kepada peserta didik. 

4. Peserta didik sebaiknya selalu taat pada semua peraturan yang ada di 

sekolah dan berperilaku baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan rumah dan masyarakat. 

 

C. KATA PENUTUP 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini masih banyak kekurangan meskipun peneliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin . 

Peneliti berharap semoga skripsi yang sederana ini dapat bermanfaat 

bagi diri peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. Dan 

dengan hati yang terbuka kepada semua pihak, peneliti senantiasa berharap 

kritik dan saran yang instruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 


