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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analaisis data secara menyeluruh dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Nilai karakter peserta didik di SMP Negeri 1 Cikembar dapat dikategorikan baik, 

dengan rata-rata persentase 74%. Dari hasil analisis data aspek nilai karakter 

yang menonjol yaitu: nilai karakter religius dengan rata-rata persentase 78%. 

Rata-rata Persentase perindikator nilai karakter di SMP Negeri 1 Cikembar 

diantaranya nilai karakter religius dengan rata-rata persentase 78%, persentase 

nilai karakter bertanggung jawab 77%, persentase nilai karakter disiplin 77%, 

persentase nilai karakterrasa ingin tahu 72%, persentase nilai karakter kejujuran 

68%, dan persentase nilai karakter kerja keras 67%. 

2. Profil nilai karakter peserta didik berdasarkan gender di SMP Negeri 1 Cikembar 

dari hasil analisis data nilai karakter secara keseluruhan dapat dikategorikan baik 

dengan rata-rata persentase 73%. Rata-rata persentase perindikator nilai karakter 

yang dimiliki peserta didik laki-laki persentase tertinggi yaitu nilai karakter 

religius dengan persentase 79%. Rata-rata Persentase perindikator nilai karakter 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki di SMP Negeri 1 Cikembar diantaranya nilai 

karakter religius dengan rata-rata persentase 79%, persentase nilai karakter 

bertanggung jawab 75%, persentase nilai karakter disiplin 74%, persentase nilai 

karakter rasa ingin tahu 69%, persentase nilai karakter kejujuran 69%, dan 

persentase nilai karakter kerja keras 65%. Sedangkan nilai karakter yang dimiliki 

peserta didik perempuan persentase tertinggi pada nilai karakter religius, 

tanggung jawab, dan disiplin dengan rata-rata persentas 78%. Pada penelitian ini 

gender tidak berpengaruh terhadap nilai karakter peserta didik. 

3. Profil nilai karakter peserta didik berdasarkan lingkungan keluarga ternyata 

dapat mempengaruhi nilai karakter peserta didik. Rata-rata persentase pada 

aspek ini yaitu 65% dapat dikategorikan cukup baik. Persentase peserta didik 
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yang tinggal bersama kedua orang tua memiliki persentase yag lebih tinggi 

dibandingkan dengan peserta didik yang tinggal tidak bersam kedua orang 

tuanya. Peserta didik yang tinggal bersama kedua orang tua memiliki persentase 

nilai karakter 74% (baik), Peserta didik yang tinggal bersama ayah tiri dan ibu 

kandung memiliki persentase nilai karakter 60% (cukup baik), Peserta didik 

yang tinggal bersama ayah kandung dan ibu tiri memiliki persentase nilai 

karakter 61% (cukup baik), Peserta didik yang tinggal bersama nenek memiliki 

persentase nilai karakter 65% (cukup baik), Peserta didik yang tinggal bersama 

ibu saja memiliki persentase nilai karakter 62% (cukup baik), Peserta didik yang 

tinggal bersama ayah saja memiliki persentase nilai karakter 62% (cukup baik). 

B. Saran 

      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis nilai 

karakter peserta didik di SMP Negeri 1 Cikembar, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada para guru dan pihak sekolah, agar lebih menerapkan segala aspek 

indikator nilai karakter pada setiap kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar 

pembelajaran, dan menggiatkan orang tua peserta didik untuk berkonsultasi 

mengenai perkembangan dan pendidikan anak agar pendidikan yang 

disampaikan dapat sinkro dan mendukung satu sama lain. 

2.  Kepada lembaga terkait atau pemerintah hendaknya memperhatikan proses 

pendidikan di luar ingkungan sekolah, seperti menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan kependidikan di lingkunga masyarakat untu mendukung, 

menambahkan waasan dan keterampilan kepada orang tua dalam mendidik 

anak. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan, memperdalam, 

dan menyempurnakan hasil temuan penulis untuk kemudian digunakan sebagai 

bahan atau acuan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait dengan 

penelitian nilai karakter. 


