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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan 

tentang upaya menanamkan pendidikan karakter melalui penukaran mata 

uang rupiah dengan uang muhita di SD Muhammadiyah 1 Tanggul, maka 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya Menanamkan Karakter Melalui Penukaran Mata Uang 

Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Religius di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015-2016. 

SD Muhammadiyah mempunyai cara tersendiri untuk 

menanamkan karakter religius pada siswa yaitu dengan cara para pendidik 

melatih karakter siswa melalui program pengembangan diri yang terdiri 

dari kegiatan-kegiatan transaksi yang ada di sekolah, kegiatan spontan 

yang dilakukan guru pada siswa, keteladanan yang diberikan guru, dan 

pengkondisian sekolah yang diciptakan sedemikian rupa. Misalnya, 

membiasakan siswa untuk bisa bersikap Fathonah. Dalam hal ini yaitu 

belajar hemat, untuk tidak menggunakan uang secara boros tetapi 

menyisihkan sebagian uang saku untuk menabung. 
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2. Upaya Menanamkan Karakter Melalui Penukaran Mata Uang 

Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Disiplin di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015-2016. 

Dalam menanamkan karakter kedisiplinan, SD Muhammadiyah 1 

Tanggul menetapkan kebijakan aturan sekolah dan aturan kelas untuk 

menciptakan budaya disiplin baik di lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan kelas khususnya. Salah satu contohnya adalah peraturan yang 

ditetapkan mengenai penukaran mata uang Muhita dalam menanamkan 

karakter kedisiplinan dilakukan dengan membiasakan siswa belajar 

menghormati, toleransi, dan sabar dengan cara bersikap tertib dalam 

mengantri di loket penukaran uang Muhita. 

3. Upaya Menanamkan Karakter Melalui Penukaran Mata Uang 

Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Jujur di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015-2016. 

SD Muhammadiyah 1 Tanggul dalam menanamkan pendidikan 

karakter melalui penukaran mata uang rupiah dengan uang Muhita dalam 

aspek jujur dilakukan dengan cara para siswa dilatih secara emosional, 

bahwa jujur terhadap diri sendiri akan mendapatkan hasil yang baik. 

secara maksimal untuk melatih menanamkan nilai jujur pada murid, 

program-program pendukung untuk penanaman nilai jujur yang disediakan 

sekolah melalui loket penukaran uang. 
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4. Upaya Menanamkan Karakter Melalui Penukaran Mata Uang 

Rupiah dengan Mata Uang Muhita Dalam Aspek Tanggung Jawab di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015-

2016. 

Upaya menanamkan pendidikan karakter melalui penukaran mata 

uang rupiah dengan uang Muhita dalam aspek tanggung jawab di SD 

Muhammadiyah 1 Tanggul dilakukan dengan cara membantu siswanya 

agar memiliki kesadaran dan kesanggupan untuk menepati janji atau 

tuntutan dalam menjalankan amanah terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungannya, serta memiliki rasa percaya diri akan kemampuan yang 

dimilikinya. Karena dengan adanya rasa percaya diri, motivasi, kebiasaan, 

sikap dan komitmen yang kuat dari dalam diri siswa untuk belajar, maka 

diharapkan siswa tersebut akan timbul kesadaran dan tanggung jawabnya 

sebagai seorang siswa yaitu belajar dengan tekun. 

B. Saran-saran 

Tanpa mengabaikan berbagai upaya yang telah dilakukan berbagai 

pihak di SD Muhammadiyah 1 Tanggul, peneliti memberikan beberapa 

masukan atau saran baik dalam, pelaksanaan dan evaluasi yang mungkin 

nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan guna perbaikan pendidikan 

selanjutnya. 

1. Bagi Guru dan Segenap Praktisi pendidikan diSekolah dasar 

muhammadiyah 1 Tanggul. 

Agar lebih mampu menggali dan menemukan inovasi untuk 

menunjang keberhasilan dalam menanamkan karakter pada murid. 
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Adapun kepala sekolah sebagai pengelola lembaga pendidikan selalu 

melakukan monitoring kinerja guru dalam proses belajar mengajar di 

dalam maupun di luar jam pelajaran. Dan para guru hendaknya selalu 

mendampingi dan membimbing pelaksanaan dalam proses 

pembelajaran, mampu menyuguhkan karakter yang sesuai dengan 

pendidikan nasional. 

2. Bagi Peserta Didik di Sekolah dasar Muhammadiyah 1 tanggul. 

Bagi peserta didik untuk selalu menaati tata tertib yang di buat sekolah 

demi kelangsungan proses pembelajaran agara berjalan dengan baik. 

Kegiatan yang dilakasanakan disekolah akan menjadi bekal hidup 

untuk lebih baik. Mengingat bahwa pendidikan dasar yang harus 

memiliki kekuatan yang lebih untuk mendidik generasi bangsa 

Indonesia. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan di Sekolah dasar Muhammadiyah 1 

tanggul. 

Bagi lembaga pendidikan tersebut, untuk meningkatkan pendidikan 

yang berada di luar jam pelajaran. Sejatinya pendidikan saat mereka 

melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung kegiatan yang 

diadakan. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah harus diiringi oleh 

partisipasi warga sekolah. 

 


