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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SD Negeri 64/1 

Muara Bulian di kelas IVA, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi 

guru dalam menanamkan moral peserta didik yaitu dengan cara guru sebagai 

model (modeling) dan pemberian teguran apabila peserta didik bertingkah laku 

tidak baik, melalui penanaman sikap kedisiplinan dan pemberian hukuman 

(punishment), pengenalan lingkunagan terhadap peserta didik agar peserta didik 

memahami situasi yang ada dan bagaimana ia harus bersikap sesuai situasi 

tersebut, melalui teori dan penjelasan,melalui tulisan-tulisan yang dipajang 

didalam dan diluar kelas, kegiatan sosial, pemberian kepercayaan dan motivasi 

terhadap peserta didik, pembiasaan dan pengarahan, serta melalui kegiatan sholat 

dhuha, kegiatan islamic school setiap pagi jum’at dan melalui kegiatan peringatan 

hari besar islam (PHBI) dan melalui agenda sholat. 

 Berdasarkan berbagai strategi yang digunakan guru dalam penanaman 

moral peserta didik di kelas IVA SD Negeri 64/1 Muara Bulian, maka bentuk 

hasil penerapan moralnya yakni  dengan cara menjadi model (modeling) dan 

pemberian teguran apabila peserta didik bertingkah laku tidak baiksehingga 

dengan adanya guru menjadi model (modeling) dengan memberikan contoh dan 

teguran peserta didik sudah mampu berperilaku dengan baik dan sopan,  melalui 

penanaman sikap kedisiplinan dan pemberian hukuman (punishment), peserta 

didik menjadi lebih disiplin dan tepat waktu pergi ke sekolah karena 
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merasa takutdiberikan hukuman oleh guru untuk mengambil sampah dilingkungan 

sekitar sekolah,  pengenalan lingkungan terhadap peserta didik agar peserta didik 

memahami situasi yang ada dan bagaimana ia harus bersikap sesuai situasi tersebut, 

melalui teori dan penjelasan, melalui tulisan-tulisan yang dipajang didalam dan diluar 

kelas dengan adanya hal tersebut peserta didik mudah mengingat dan 

menerapkannya, kegiatan sosial dengan adanya kegiatan sosial peserta didik sudah 

terbiasa untuk saling membantu ketika ada temanya yang terkena musibah, pemberian 

kepercayaan dan motivasi terhadap peserta didik dengan adanya hal tersebut semua 

peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan seperti 

menyampaikan hasil tugasnya didepan kelas, pembiasaan dan pengarahan denngan 

adanya pembiasaan dan pengarahan peserta didik menjadi lebih terbiasa untuk 

melakukan hal tersebut seperti pembiasaan melaksanakan sholat subuh, melalui buku 

agenda sholat peserta didik menjadi lebih rajin mengerjakan sholat, kemudian untuk 

kegiatan sholat dhuha  peserta didik memahami tata cara pelaksanaan sholat dhuha 

dan bisa melaksanakan sholat dhuha, kemudian melalui kegiatan islamic school 

setiap Pagi Jum’at dan peringatan hari besar islam (PHBI) dengan adanya kegiatan 

tersebut seperti untuk kegiatan yasinan yang dilanjutkan dengan kultum maka peserta 

didik mampu memperbaiki tingkah lakunya  kearah yang lebih baik dan bermoral dan 

untuk kegiatan peringatan hari besar islam (PHBI) peserta didik mengetahui 

mengenai  sejarah maulid Nabi Muhammad SAW dan Isro’  dan Mi’raj dan juga 

dengan adanya buku agenda sholat peserta didik menjadi lebih rajin mengerjakan 

sholat. 
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Adapun  faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan moral terhadap 

peserta didik ialah  untuk faktor pendukung dalam penanaman moral peserta didik 

yakni adanya peran orang tua, peran guru dan fasilitas dengan adanya fasilitas yang 

lengkap dan memadai maka penerapan moral dapat berjalan dengan lancar dan 

mencapai tujuannya, kemudian untuk faktor penghambat dalam penanaman moral 

peserta didik ialah lingkungan keluarga dalam hal ini lingkungan keluarga bisa 

menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman moral peserta didik, 

selanjutnya lingkungan masyarakat juga termasuk didalam faktor penghambat dalam 

penanaman moral peserta didik karena dengan adanya pengaruh yang buruk dari 

lingkungan masyarakat maka peserta didik juga akan cenderung menirukan hal 

tersebut sehingga dalam penanaman moralnya menjadi terhambat yang disebabkan 

oleh pengaruf negatif dari lingkungan masyarakat, tidak hanya lingkungan keluarga 

dan masyarakat yang menjadi faktor penghambat dalam penanaman moral peserta 

didik tetapi  kehendak/kemauan (iradah) dan keadaan lingkungan dan kondisi cuaca, 

kehendak/kemauan (iradah) dalam diri seseorang sangat mempengaruhi 

perkembangan moral individu karena tanpa adanya kemauan dalam diri seseorang 

atau peserta didik dalam penanaman moral maka penerapan moral tersebut susah 

untuk ditanamkan maupun diterapkan, karena kemauan yang terdapat diri seseorang 

merupakan hal yang paling penting dalam melakukan berbagai kegiatan seperti dalam 

penerapan moral. Kemudian untuk keadaan lingkungan dan keadaan cuaca  juga 

menjadi faktor penghambat dalam penanaman moral terhadap peserta didik karena 

apabila cuacanya tidak mendukung seperti hujan maka kegiatan-kegiatan dalam 

penanaman moral peserta didik tidak terlasana seperti halnya dengan kegiata islamic 
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school apabila cuacanya buruk seperti hujan maka kegiatan islamic school tidak 

terlaksana dan juga seperti ada kegiatan yang lain maka  kegiatan islamic school  juga 

tidak akan terlaksana. 

5.2 Implikasi  

 Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti mengenai strategi 

guru dalam menanamkan moral peserta didik, maka dapat dipaparkan manfaat dan 

kegunaan darihasil temuan penelitian baik implikasi teoritis maupun praktis adalah 

sebagai berikut : 

5.2.1  Implikasi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada dunia 

pendidikan. Informasi yang berguna untuk dunia pendidikan mengenai strategi 

yang digunakan guru dalam menanamkan moral peserta didik di sekolah dasar. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

1. Memberikan informasi mengenai strategi yang digunakan guru dalam 

menanamkan moral peserta didik. 

2. Bagi penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah 

wawasan mengenai strategi yang dilakukan dalam menanamkan moral peserta 

didik. 

5.3 Saran 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam kesempatan 

ini peneliti memberikan saran kepada :  

1. Untuk kepala sekolah SDN 64/1 Muara Bulian untuk mendukung dan 

memfasilitasi penanaman moral peserta didik agar dapat mewujudkan peserta 

didik yang berkualitas dengan memiliki moral yang baik. 

2. Untuk guru kelas agar lebih meningkatkan kompetensi serta kemampuan 

dalam upaya melaksanakan berbagai strategi dalam menanamkan moral 

peserta didik serta memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan strategi 

guru dalam menanamkan moral peserta didik  agar dapat terbentuknya  

peserta didik yang bermoral sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Untuk  peserta didik agar memiliki moral yang baik dan selalu taat kepada 

nilai-nilai moral. 

4. Untuk peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian yang sama 

dengan yang peneliti lakukan ada baiknya tidak hanya meneliti strategi 

gurunya saja akan tetapi juga meneliti keadaan peserta didik yang ada di 

kelas. 

 


