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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian. Pembahasan ketiga hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini: 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah disajikan, maka 

dikemukakan kesimpulan bahwa Pendidikan Karakter melalui Pelatihan Refleksi 

Diri berpengaruh terhadap kesadaran diri guru SD Santo Aloysius.  

Perencanaan dalam pendidikan karakter melalui Pelatihan Refleksi Diri 

sangatlah penting karena sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan Pelatihan 

Refleksi Diri. Perencanaan dilakukan untuk proses pembelajaran terhadap anak 

didik agar tetap pada tujuan, terlebih pendidikan karakter yang bertujuan untuk 

mengembangkan karakter seseorang ke arah yang lebih baik. Perencanaan yang 

dibuat harus dapat memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang 

dirumuskan dalam enam pertanyaan, yaitu: what, why, where, when, who, how. 

Selain menjawab 5w dan 1h, perencanaan pelatihan Refleksi Diri  meliputi tujuan, 

materi, metoda, media, dan evaluasi. Dalam membuat perencanaan Pelatihan 

Refleksi Diri harus dibuat rundown terlebih dahulu. Berdasarkan rundown 

tersebut dibuatlah buku panduan untuk pelatihan refleksi diri tersebut. Di dalam 

panduan terdapat tujuan, materi, metoda, media, dan evaluasi. Panduan tersebut 

digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan Refleksi Diri sehingga ketika 

memberikan pelatihan, pelatih akan terarah dalam membawakan pelatihan 

tersebut. Perencanaan Pendidikan Karakter termasuk kegiatan Refleksi Diri 

sebaiknya dilakukan oleh tim pengembang sekolah yang dipilih melalui rapat 

koordinasi. Dengan bantuan tim pengembang sekolah maka hasilnya tentu saja 

lebih baik dibandingkan jika dibuat oleh guru yang fokusnya pada pekerjaan yang 

berhubungan dengan anak didik mereka 
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Pendidikan Karakter harus diberikan secara serius, tidak dapat diberikan 

secara asal-asalan. Pelatih harus terampil dalam menggunakan teknik andragogi 

karena yang dilatih adalah manusia dewasa yang cara belajarnya tidak sama 

dengan cara belajar peserta didik. Pelatih harus memiliki kemampuan memotivasi 

dan  menggugah hati para peserta agar proses pembelajaran dapat diterima dengan 

baik tanpa merasa digurui. Kegiatan Refleksi Diri yang dilakukan di SD Santo 

Aloysius dilakukan secara rutin dengan dipimpin secara bergiliran. Karena setiap 

guru memiliki kesempatan untuk membawakan Refleksi diri, maka harus 

memiliki banyak cara dalam proses memotivasi dan menggugah hati peserta 

Refleksi Diri. Beraneka ragam materi, penayangan, metoda, dan media disajikan 

dalam pelatihan ini harus sesuai dengan tujuan di dalam perencanaan. Begitu pula 

dengan ruangan atau fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan 

usia peserta. Kegiatan ini tak harus selalu dilakukan di ruangan yang sama apalagi 

sekolah memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan. Sebagai seorang pelatih 

dalam Pelatihan Refleksi Diri harus kreatif dalam mencari materi yang dibutuhkan 

peserta, kreatif dalam menentukan metoda dan media, kreatif dalam menggunakan 

sarana prasarana yang tersedia, dan kreatif dalam membuat instrument penilaian 

yang dapat mengukur keberhasilan pelatihan. 

Hasil evaluasi dalam Pelatihan Refleksi Diri yang menggunakan uji-t 

membuktikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya Pelatihan Refleksi Diri 

berpengaruh terhadap kesadaran diri guru SD Santo Aloysius. Sebelum mengikuti 

Pelatihan Refleksi Diri, peserta diminta mengisi kuesioner untuk mengetahui 

sejauh mana mereka memiliki kesadaran diri tentang diri sendiri, hubungan 

dengan rekan kerja, dan penghayatan mereka tentang anak didik dan panggilan 

jiwa mereka sebagai seorang guru. Hasilnya menunjukkan peserta belum 

menghargai diri sendiri dan rekan kerjanya secara optimal.  Dalam hubungannya 

dengan anak didik dan profesinya sebagai guru, peserta belum memiliki 

pengetahuan, penghayatan, dan tindakan yang optimal. Setelah diberi kegiatan-

kegiatan dalam Pelatihan Refleksi Diri, peserta diberi kuesioner yang sama 

dengan kuesioner sebelum Pelatihan refleksi Diri. Hasilnya berbeda dan naik 

secara signifikan yang membuktikan bahwa Pelatihan Refleksi Diri berhasil yang 

membuktikan bahwa Pelatihan Refleksi Diri berpengaruh terhadap kesadaran diri 
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guru SD Santo Aloysius. Selain evaluasi berupa kuesioner yang diberikan kepada 

peserta, pelatih  memberikan angket/ kuesioner kepada peserta untuk menilai 

pelatih dalam memberikan pelatihan dengan maksud untuk memberi masukan 

atau kritik membangun bagi pelatih. 

Implementasi dari Pelatihan Refleksi Diri bagi guru SD Santo Aloysius 

adalah para guru melakukan kegiatan Refleksi Diri secara rutin dan berkelanjutan. 

Kegiatan tersebut sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan 

menggunakan perencanaan yang baik berupa rundown kegiatan yang meliputi 4w 

dan 1h berupa tujuan, metoda, media, sarana dan prasarana, serta penanggung 

jawab. Setiap selesai pelaksanaan kegiatan Refleksi Diri, para guru melakukan 

evaluasi dengan tujuan untuk lebih baik lagi pada kegiatan Refleksi berikutnya.  

Kendala dalam Pelatihan Refleksi Diri ini adalah perlunya waktu dan 

kepiawaian dalam membuat perencanaan. Kegiatan refleksi Diri akan lebih baik 

jika dipersiapkan dan dikelola oleh tim pengembang. Jika pelaksanaan Kegiatan 

Refleksi Diri ingin berjalan dengan baik, maka   waktu yang diperlukan dalam 

proses Kegiatan Refleksi Diri cukup panjang sehingga patut dibuat penjadwalan 

ulang. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menguraikan implikasi dengan 

merujuk pada data-data penelitian yang sudah diolah sebagai berikut : 

1. Pendidikan karakter pada peserta didik akan berhasil jika para pendidiknya 

dapat dijadikan teladan. 

2. Seorang pendidik dapat dijadikan teladan jika memiliki karakter yang baik 

seperti pendapat Thomas Lickona, bahwa karakter yang baik memiliki moral 

knowing, moral feeling, dan moral acting.  

3. Seorang pendidik harus memiliki kesadaran diri sesuai dengan pendapat Carl 

Rogers yang mengatakan bahwa tanpa kesadaran diri, konsep diri dan diri -

ideal tidak akan terwujud. 

4. Salah satu kegiatan yang membuat para pendidik semakin menyadari dirinya 

bahwa ia adalah seorang guru dengan melakukan Refleksi Diri . 
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5. Kegiatan Refleksi Diri yang dilakukan secara kontinyu dan terencana dengan 

baik akan berpengaruh baik terhadap karakter guru yang semakin menyadari 

dirinya sendiri.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penelitian ini berimplikasi 

terhadap praktik pembinaan karakter guru di sekolah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi praktisi pendidikan. 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian bagi pengembangan program 

pendidikan karakter guru di sekolah. Pendidikan karakter bagi guru melalui 

Pelatihan Refleksi Diri bukan hanya ditujukan untuk guru saja, melainkan 

dapat ditujukan untuk peserta didik  dengan materi yang disesuaikan dan 

menggunakan metoda serta media yang bervariasi.  

2. Bagi guru 

Hasil penelitian dapat dijadikan motivasi untuk terus belajar mengembangkan 

diri sehingga para guru semakin sadar bahwa mereka adalah guru profesional 

yang sesuai dengan panggilan jiwa dan idealisme, memiliki iman, ketakwaan, 

dan ahlak mulia.  

3. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian dapat memotivasi Lembaga untuk membuat Program Refleksi 

Diri bagi seluruh civitas academica Sekolah Santo Aloysius yang bertujuan 

untuk mengembangkan karakter semua warga sekolah.  

4.  Bagi Prodi Pendidikan Umum dan Karater 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam membuat bahan 

kurikulum khususnya untuk Pendidikan Karakter agar ilmu yang disampaikan 

bukan ilmu secara teori saja, melainkan juga ilmu yang bersifat nyata untuk 

pengembangan karakter para mahasiswa. 

5. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut 

dalam aspek yang lebih luas karena kegiatan Refleksi Diri belum menjadi 

perhatian bagi banyak pendidik /guru sehingga belum mendapat perhatian 

lebih dari para peneliti. 
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