
BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh tentang 

kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di SDN 1 

Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Bentuk-bentuk kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan 

karakter siswa di SDN 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka 

Timur yaitu: a) Melakukan kunjungan guru ke rumah anak didik, 

tujuan dari kunjungan rumah tersebut untuk mendapatkan data atau 

informasi tentang perilaku anak di rumah, memberikan pemahaman 

kepada orang tua bahwa dalam mendidik anak itu adalah tanggung 

jawab bersama antara orang tua dan pendidik di sekolah. b) 

Komunikasi orang tua dengan guru/wali siswa, tujuan dari komunikasi 

antara kedua pihak tersebut untuk membangun keterlibatan orang tua 

dalam menyelaraskan pola asuh di rumah dengan apa yang didapatkan 

di sekolah, komunikasi tersebut biasanya melalui media teleohone 

ataupun orang tua datang langsung ke sekolah. 

5.1.2 Kendala kerjsama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter 

siswa di SDN 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur yaitu, 

adanya orang tua yang tidak merespon atau tidak memperdulikan 

mengenai kerjasama antara sekolah dan orang tua sehingga banyak 

orang tua yang tidak mengetahui perkembangan anaknya, serta ada 

sebagian orang tua yang hanya melimpahkan semua pendidikan 
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anaknya kepada pihak sekolah yang dikarenakan kesibukan orang tua 

dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mengahadiri rapat atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.  

5.1.3 Upaya yang dilakukan sekolah dan orang tua dalam pembentukan 

karakter siswa di SDN 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka 

Timur yaitu, guru dan orang tua sama-sama memberikan pendidikan 

yang baik kepada anak, seperti membiasakan anak melaksanakan 

ibadah, selalu berkata jujur, sopan terhadap orang tua dan guru, serta 

memberikan pembiasaan tentang selalu menjaga kebersihan baik itu 

kebersihan sekolah/rumah ataupun kebersihan badan, membentuk 

karakter seorang anak harus dibiasakan sejak dini agar setelah ia 

dewasa nilai-nilai karakter yang sudah dibentuk itu dapat ia laksanakan 

dengan baik. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pasti terdapat beberapa kekurangan dan 

keterbatasan, tak terkecuali pada penelitian ini, adapun yang menjadi keterbatasan 

dalam penelitian ini yaitu ada beberapa guru yang sulit untuk ditemui sehingga 

tidak dapat melakukan wawancara, dan orang tua yang kebanyakan berprofesi 

sebagai seoarang petani yang jarang berada di rumah sehingga sulit untuk ditemui. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi yaitu: 

5.3.1 Untuk Pihak Sekolah 

Diharapkan kepada pihak sekolah untuk memberikan perhatian dan 

pendidikan yang baik kepada semua siswa, dan meningkatkan 
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kerjasama kepada orang tua siswan agar melahirkan siswa-siswa yang 

memiliki karakter yang dapat memberikan contoh yang baik kepada 

lingkungan yang ada di sekitarnya. 

5.3.2 Untuk Orang  Tua 

Kepada orang tua untuk meluangkan waktunya dalam mengikuti 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah agar kerjasama yang 

dijalani dapat berjalan dengan baik, serta diharpakan kepada orang tua 

untuk mendidik dan membimbing anaknya di rumah karena anak 

waktunya lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah. 

5.3.3 Untuk peneliti selanjutnya agar dapat lebih memfokuskan pada bentuk-

bentuk kerjasama dalam pembentukan karakter siswa, serta dapat 

menemukan solusi yang tepat dalam kendala kerjasama yang 

dijalanakan oleh sekolah dan orang tua. model pengembangan 

pendidikan karakter dalam upaya membentuk salah satu karakter dasar 

anak agar dapat menghaslkan temuan yang lebih mendalam, sebagai 

contoh mengenai pengembangan karakter religius, jujur, toleransi dan 

nilai-nilai pendidikan karakter lainnya 

 


	COVER (1).pdf (p.1-13)
	BAB I.pdf (p.14-20)
	BAB II.pdf (p.21-53)
	BAB III.pdf (p.54-57)
	BAB IV.pdf (p.58-87)
	BAB V.pdf (p.88-90)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.91-93)
	LAMPIRAN.pdf (p.94-120)

