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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

 

Pada Bab V ini peneliti akan memaparkan mengenai simpulan, implikasi 

serta rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam 

simpulan akan menyajikan hasil yang diperoleh dari penelitian secara ringkas, 

kemudian implikasi berupa penerapan penelitian dalam kehidupan sehari-hari 

serta rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitan yang sudah 

dilakukan. 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Penurunan karakter yang terjadi dalam pembelajaran daring menurun drastis 

dibandingkan penurunan karakter pada saat pembelajaran tatap muka hal ini 

membuat komponen yang berada disekitar peserta didik menjadi khawatir 

terhadap karakter peserta didik, dalam menangapi penurunan karakter peserta 

didik maka dibuat strategi oleh tri pusat pendidikan sebagai peran terbesar dalam 

diri peserta didik dengan harapan karakter peserta didik masih bisa terus 

diperkuat, meskipun  pada kenyataanya banyak masing-masing komponen yang 

merasa menyerah dengan kondisi pembelajaran daring ini. Sebagai solusi dari 

penurunan karakter peserta didik dengan berbagai strategi yang telah dibuat maka 

peneliti memberikan upaya nyata yang merujuk pada model pendidikan holistik 

berbasis karakter (PHBK) untuk mengoptimalkan peran trisentra pendidikan 

dalam membina karakter peserta didik dalam pembelajaran daring. 

 

5.1.2 Simpulan Khusus 

1. Penurunan kualitas karakter yang dirasakan dalam proses pembelajaran 

daring di SMAN 20 Bandung. Ditinjau berdasarkan character couns of USA 

dengan enam pilar didalamnya, yaitu trustworthiness, fairness, caring, 

citizenship, responsibility, respect, SMAN 20 Bandung menyetujui bahwa 

penurunan karakter dalam pembelajaran daring telah mengalami penurunan 

yang sangat drastis, hal ini dirasakan oleh seluruh komponen yang berkaitan 
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didalamnya baik peserta didik, orang tua, guru maupun masyarakat. 

Beberapa penurunan karakter yang terjadi yaitu copy paste penugasan 

dikarenakan bobot tugas yang banyak dengan waktu pengumpulan yang 

sempit, penyesuaian diri yang sulit, jockey, stress dan demotivated hal ini 

disebabkan oleh model pembelajaran yang cenderung monoton, peran orang 

tua maupun guru yang berorientasi pada hasil bukan pada proses dan 

penekanan dan ancaman yang diberikan membuat peserta didik semakin 

tidak nyaman dalam proses pembelajaran daring.  

2.  Peran yang bisa dilakukan oleh tri sentra pendidikan dalam mengoptimalkan 

perannya diantanya, dilakukan oleh orang tua berupa membangun motivasi 

peserta didik, mengontrol perkembangan belajar anak, mengungkapkan 

harapan-harapan yang realistis terhadap anak, melatih peserta didik untuk 

memecahkan masalahnya sendiri, melakukan pembimbingan seperlunya dan 

menggunakan hasil evaluasi yang diberikan oleh gurunya sebagai bentuk 

acuan dalam menumbuhkan motivasi belajar selanjutnya. Kemudian 

beberapa peran yang bisa dilakukan oleh guru di antaranya memilih metode 

mengajar yang tepat dan menjadi teladan, menghubungan kegiatan belajar 

dengan minat bakat peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam pembelajaran, melakukan inovasi dalam menciptakan rasa senang 

dalam proses belajar, memberikan apresiasi ketika peserta didik melakukan 

hal positif dan mendapatkan sebuah pencapaian,  menjadi fasilitator dengan 

asas seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar 

dan bertanggung jawab,  good management  dalam merencanakan, 

mengelola, mengorganisasikan, mengevaluasi kelas sehingga peserta didik 

merasa aman dan nyaman. Peran masyarakat memberikan pengalaman 

langsung dari cerita hidup yang pernah dilalui agar peserta didik tidak 

mudah menyerah dengan keadaan.  

3.  Sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan pembinaan karakter 

peserta dididk dalam  pembelajaran daring melalui tri sentra pendidikan  

dapat dilakukan dengan penerapan pendidikan holistik berbasis karakter 

(PHBK) dengan menggunakan pendekatan tren pendidikan masa depan 

yaitu heutagogy, peergogy, cybergogy dan blended learning. PHBK ini 
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dipilih sebagai solusi dalam menghadapi tantangan pada abadi 21 dengan 

keterampilan abad 21 yang diterapkan, selain itu peneliti berusaha 

memberikan sumbangsih berupa teknis yang bisa diterapkan oleh masing-

masing komponen sebagai sebuah  langkah  dalam  membentuk optimalisasi 

pembinaan karakter peserta didik. Sehingga pada akhirnya pembinaan 

karakter bisa kembali optimal dengan ketiga komponen yang bersinergi dan 

membuat peserta didik konsisten dengan karakter yang dibentuk dalam 

dirinya dan lebih siap dalam menghadapi kondisi pembelajaran baik secara 

daring maupun luring. 

 

5.2    Implikasi 

Penelitian yang dilakukan mengenai peran tri sentra pendidikan dalam 

membina karakter peserta didik pada pembelajaran daring tentu berimplikasi pada 

komponen-komponen tri sentra pendidikan yaitu orang tua, guru dan masyarakat 

dalam menjalankan perannya di masa pandemi ini. Dari hasil penurunan karakter 

yang terjadi di lapangan tentu dirasakan oleh tri sentra pendidikan, sehingga 

mengetahui penyebab yang terjadi serta strategi apa yang harus dibuat dalam 

menghadapi permasalahan yang dihadapi, namun strategi yang digunakan masih 

bersifat personal maka peran tri sentra pendidikan belum optimal dalam membina 

karakter peserta didik yang menyebabkan karakter peserta didik masih mengalami 

penurunan. Sebagai sebuah langkah nyata dalam menghadapi penurunan karakter 

maka peneliti menerapkan sebuah upaya nuyata dengen penerapan pendidikan 

holistisk berbasis karakter dengan pendekatan cybergogy, peergogy, heutagogy, 

blended learning dengan kebutuhan abad 21 yang akan berimplikasi melalui tri 

sentra pendidikan yang dituangkan secara teknis. Pada akhirnya akan membantu 

memetakan bagaimana masing-masing tri sentra pendidikan menjalankan 

perannya. 

Secara khusus penelitian ini memberikan implikasi dalam konteks sosiologi 

secara umum mengenai pengembangan sosiologi pendidikan bahwa tri sentra 

pendidikan memiliki peran utama dan utuh, ketika salah satu tidak menjalankan 

perannya maka peserta didik sebagai subjek akan terkena dampaknya. Maka segi 

komunikasi antara ketiga unsur harus dibangun dan bersinergi agar peserta didik 



133 
 

SITA AULIA RAHMAH, 2021 
OPTIMASI PEMBINAAN KARAKTER PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN DARING MELALUI TRI SENTRA PENDIDIKAN 
Universitas Pendidikan Indonesia   repository. upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

 

 

dapat menjadi kokoh dalam segi karakter. Sedangkan implikasi bagi pembelajaran 

sosiologi sangat luas yang mengacu pada penyebab penurunan karakter, ketiga 

unsur dalam tri sentra pendidikan menjadi tau bagaimana harus berperan dengan 

strategi yang telah dibuat. Kehadiran pendidikan holistik berbasis karakter 

menjadi sebuah  hal solutif yang bisa diimplikasikan dalam proses pembelajaran 

daring sebagai bentuk perbaikan dalam membangun kembali karakter peserta 

didik yang mulai turun. Studi kasus ini juga berkaitan dengan materi pelajaran 

kelas XI. KD. 3.4 mengenai konflik, dalam  pembelajaran daring ini banyak sekali 

konflik yang hadir mulai dari guru-orang tua, peserta didik-guru, peserta didik-

orang tua, selain itu konflik kasus ini memiliki persentasi yang lebih banyak dari 

pada pembelajaran secara tatap muka. Sehingga hal ini dapat berimplikasi pada 

strategi dan cara dari masing-masing komponen menghadapi permasalahan yang 

terjadi. Kemudian mata pelajaran sosiologi kelas XII. KD. 3.1 mengenai 

perubahan sosial yang berakibat langsung pada kehidupan masyarakat. Implikasi 

yang diberikan dalam penelitian ini bagaimana perubahan sistem dapat 

berpengaruh pada perubahan hidup masyarakat dan agen-agen perubahan 

memiliki peran penting dalam kondisi seperti ini seperti guru, keluarga dan 

masyarakat.  

 

5.3     Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran dan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian sosiologi 

pendidikan, perubahan sosial dan ilmu pendidikan sosiologi mengenai  

pentingnya peran tri sentra pendidikan untuk mengoptimalkan pembinaan 

karakter. Hal ini memberikan penekan bahwa karakter dalam diri seseorang 

bisa mengalami penurunan apabila masing-masing unsur dari pendidikan 

tidak menjalankan perannya dan tidak bersinergi dengan komponen lainnya. 

Salah satu unsur yang bisa menyebabkan penurunan yaitu perubahan sistem 

yang banyak merubah kehidupan masyarakat salah satunya perubahan 

pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring di masa pandemi. 
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Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan sumbangsih terhadap 

pengembangan kajian pendidikan sosiologi mengenai penerapan pendidikan 

holistik berbasis karakter yang dijadikan sebagai novelty sebagai strategi 

dalam pembinaan karakter pada pembelajaran daring. 

2. Bagi Tri Sentra Pendidikan yang terdiri dari guru, orang tua dan  masyarakat 

penelitian ini bisa memberikan sumbangsih berupa evaluasi sekaligus 

pedoman dengan upaya penerapan pendidikan holistik berbasis karakter 

dalam mengoptimalkan  peran  tri sentra pendidikan dalam menghadapi 

permasalahan yang hadir dalam pembelajaran daring secara khusus sebagai 

langkah perbaikan dan penguatan pendidikan karakter.  

3. Bagi Pihak Pemerintah, Dinas Terkait dan Pemilik Otoritas lainnya, 

penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata di lapangan agar menjadi 

cambukan bagi pemerintah atau dinas terkait untuk ikut serta dalam 

memfasilitasi dan membuat kebijakan atas pentingnya peran tri sentra 

pendidikan dalam pembinaan karakter. Solusi yang bisa dilakukan dengan 

memberikan pelatihan dan pemahaman kepada guru, orang tua dan 

masyarakat  bahwa keberhasilan dalam pembinaan karakter peserta didik 

berada dalam genggaman tri sentra pendidikan, perlunya penekanan bahwa 

keceradasan secara kognitif bukanlah hasil akhir melainkan perlunya 

komponen  afeksi dan psikomotor untuk mencapai pendidikan yang utuh 

dan sehat secara mental. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

pendidikan holistik berbasis karakter (PHBK) sebagai salah satu upaya 

mengoptimalkan pembinaan karakter peserta didik dalam pembelajaran 

daring melalui tri sentra pendidikan. Hasil penelitian ini merupakan sebuah 

novelty mengenai pembinaan karakter yang bisa menjadi riset lanjutan 

dalam menyempurnakan informasi yang bisa menjadi langkah proaktif 

dalam mengembangkan model PHBK di sekolah sebagai upaya penguatan 

karakter dengan adanya harapan persekolahan akan lebih siap dalam 

penerapan pembelajaran baik secara daring maupun luring serta pembinaan 

karakter bisa terus dilaksankan secara maksimal oleh tri sentra pendidikan. 

 


