
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul: “Peran Guru 

Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan 

Nuris Jember Tahun Pembelajaran 2015/2016” maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam hubungannya 

dengan Tuhan yang Maha Esa di SMK Nuris Jember tahun 

pelajaran 2015/2016 adalah guru mencontohkan akhlak yang mulia 

kepada peserta didik seperti bersalaman terhadap guru dan beretika 

sopan terhadap guru ataupun seorang yang belum dikenalnya. 

Dalam hal peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih 

sudah berjalan sesuai apa yang direncakan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran bukti adanya dari hasil RPP yang telah 

dibuat oleh pendidik dan mampu menerapkannya terhadap peserta 

didik pada saat proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari apa yang 

dilakukan pendidik yaitu kedisiplinan guru dalam pengajaran. Baik 

disiplin dalam memulai pembelajaran, maupun melaksanakan 

semua tugas yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan. 

Dan hal ini juga dapat dilihat dari perilaku siswa yang berkarakter 

baik kepada semua orang yang ada dilingkungan Sekolah. 
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2. Peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam hubungannya 

dengan Diri Sendiri di SMK Nuris Jember tahun pelajaran 

2015/2016 adalah guru membuat rencana pelaksanaan  

pembelajaran, mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat, serta cara guru mengevaluasi proses 

pembelajaran. Di mana evaluasi itu tidak hanya menekankan pada 

sejauh mana peserta didik menguasai materi yang diberikan, juga 

menekankan pada titik etika dan kedisiplinan. Hal ini juga dapat 

dilihat dari kegiatan siswa melaksanakan apa yang disampaikan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

B. Saran – saran  

Setelah penyusun terlibat langsung dalam kegiatan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Nuris Jember, ada beberapa saran 

yang biasa penyusun sampaikan, sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Sekolah 

Meningkatkan fasilitas, baik yang dibutuhkan guru maupun 

siswa khususnya dalam proses pembelajaran. Agar mampu 

memaksimalkan peran guru dalam membentuk karakter, 

karena dari fasilitas mampu memberikan rasa kenyamanan 

untuk pembelajaran terhadap peserta didik. 
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2. Kepala Sekolah 

Lembaga Pendidikan diharapkan terus meningkatkan 

hubungan kekeluargaan yang baik antara kepala sekolah, guru, 

karyawan, siswa-siswi, wali kelas, dan wali murid agar 

terciptanya kerja sama yang solid. 

3. Guru 

Tetap meningkatkan peran guru sebagai pendidik, pengajar, 

dan pelatih dalam membentuk karakter siswa yang berbudi 

luhur. Skripsi ini bisa dijadikan bahan refrensi untuk 

penerapan pendidikan karakter selanjutnya 

4. Siswa  

Kesulitan pendidikan karakter merupakan problem yang 

dihadapi oleh siswa, dimana siswa kurang mampu menerima 

pendidikan karakter dengan baik. Untuk itu diharapkan siswa 

mampu bekerja sama dengan guru untuk mengatasi problem 

tersebut agar terciptanya pendidikan karakter yang baik bagi 

siswa. 

 


