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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Strategi 

Pendidikan Karakter di SMAN 3 Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi pendidikan karakter melalui integrasi kurikulum di SMAN 3 

Kediri  

Yaitu melalui silabus & RPP serta kegiatan pembelajaran. Karena 

pendidikan karakter merupakan pengembangan dari nilai-nilai karakter 

yang tercantum di dalam silabus dan RPP yang akan dilaksanakan dalam 

proses kegiatan pembelajaran. 

2. Strategi pendidikan karakter melalui penciptaan budaya sekolah di SMAN 

3 Kediri 

Untuk mendukung tercapainya pendidikan karakter maka di 

SMAN 3 Kediri mempunyai suatu budaya dan pembiasaan didalam 

lingkungan sekolah, yaitu: 

a. Berbusana muslim dan berpakaian rapi 

b. Membudayakan 5S (sopan, santun, senyum, sapa, salam) 

c. Membiasakan berperilaku agamis (seperti berdoa, sholat, membaca 

asmaul husna, dan infaq Jumat) 

d. Berwawasan adiwiyata 
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Partisipasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sangat 

diperlukan untuk menerapkan pendidikan karakter pada anak. Mereka ikut 

andil dalam memantau dan memberi dukungan agar tercipta budaya yang 

baik di SMAN 3 Kediri. 

3. Strategi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 3 

Kediri 

Terdapat berbagai ekstrakurikuler di SMAN 3 Kediri, antara lain: 

Olah raga (Bola volley, atletik, bola basket, sepak takraw, pencak silat, 

floorball, handball, catur, futsal/sepak bola, bulu tangkis), keilmiahan 

(KIR, jurnalistik, broadcasting), seni (tari/dance/cheers, seni drama, 

paduan suara), keagamaan (BTQ), keorganisasian (Pramuka, PMR, 

Satraga). Namun terdapat ekstrakurikuler yang lebih menekankan kepada 

pendidikan karakter yaitu BTQ, Pramuka, dan seni.  

Dari semua kegiatan ekstrakurikuler , sekolah memberi dukungan 

penuh terhadap bakat dan minat siswa yang diwadahi melalui kegiatan 

ektrakurikuler di sekolah. Dimana nantinya ekstrakurikuler tersebut dapat 

membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi. 

 

B. Saran-saran 

1. Kepada kepala SMAN 3 kediri sebaiknya meningkatkan bimbingan dan 

pengawasan terhadap peserta didik dalam berkarakter yang baik. Serta 

merekrut pihak-pihak yang profesional yang dapat di jadikan contoh bagi 

warga sekolah untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi. 
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2. Kepada guru agama dan PKn, sebaiknya mengajak guru-guru lain untuk 

menanamkan karakter yang mulia di segala mata pelajaran serta 

mengembangkan dan membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi 

yang berakhlakul karimah. 

3. Kepada orang tua diharapkan lebih memperhatikan karakter anak baik di 

dalam maupun luar rumah dan selalu melakukan bimbingan dan 

pengawasan terhadap tingkah laku anak. 

4. Kepada para siswa SMAN 3 Kediri dalam menghadapi tantangan arus 

globalisasi hendaknya benar-benar mempersiapkan mental. Dan 

mengamalkan kebaikan apa yang telah disampaikan oleh bapak ibu guru. 

5. Kepada peneliti lain tambahlah wawasan dan keilmuan yang menyangkut 

pendidikan karakter, karena semakin hari zaman semakin berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


