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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Para guru sekolah dasar memiliki konsepsi yang sama tentang Profil 

Pelajar Pancasila dengan kebijakan pemerintah (Kemendikbudristek). Profil Pelajar 

Pancasila diartikan sebagai terbentuknya pelajar Indonesia yang mau terus belajar, 

yang memiliki pengetahuan global namun tetap mencintai budayanya, dan 

memegang teguh nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Profil Pelajar Pancasila ini sendiri memiliki 6 sikap atau prilaku yang harus 

ditanamkan pada peserta didik yaitu, (1) Beriman bertakwa kepada Tuhan YME 

dan berakhlak mulia, (2) Berkebinekaan global, (3) Bergotong royong, (4) Mandiri, 

(5) Bernalar kritis, dan (6) Kreatif. Hal ini menunjukan, bahwa para guru sangat 

memahami kebijakan Kemendikbudristek tenteng Profil Pelajar Pancasila. 

Pengimplementasian Profil Pelajar Pancasila menurut konsepsi para guru 

sekolah dasar dapat dilakukan melalui kebijakan sekolah dan kurikulum (integrasi 

ke dalam mata pelajaran, dan proses belajar mengajar). Implementasi melalui jalur 

kurikulum dapat dilakukan pada saat pembelajaran di kelas melalui mata pelajaran 

seperti Agama, IPA, IPS, Seni Budaya, dan lain-lain yang di kaitkan dengan 

penerapan nilai karakter yang terdapat pada Profil Pelajar Pancasila. Selain itu, 

implementasi Profil Pelajar Pancasila juga dapat dilakukan melaui macam-macam 

kegiatan sekolah seperti kegiatan shalat berjamaah di sekolah, kegiatan 

ekstrakurikuler, kegiatan jum’at bersih, dan lain sebagainya.  

Dalam penerapan sebuah kebijakan di sekolah tentu memiliki faktor yang 

mendukung dan menghambat terrealisasikannya kebijakan tersebut. Menurut 

konsepsi guru sekolah dasar yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan 

Profil Pelajar Pancasila adalah kerjasama yang baik antara orangtua dan guru, 

lingkungan yang mendukung, kurikulum yang sesuai, dan pengoptimalisasian guru 

dalam kegiatan sekolah. Sedangkan untuk faktor hambatannya sendiri adalah, 

sarana dan prasarana yang kurang mendukung, perkembangan teknologi yang 

belum merata, dan lingkungan yang tidak mendukung. 
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, disajikan beberapa impliasi 

sebagai berikut: 

1. Profil Pelajar Pancasila dapat membiasakan peserta didik untuk memiliki 

karakter yang baik yang dapat digunakan sebagai bekal untuk masa depannya. 

2. Profil Pelajar Pancasila dapat menjadi salah satu solusi penting dalam 

mewujudkan pelajar Indonesia yang sesuai dengan budaya di Indonesia. 

3. Profil Pelajar Pancasila dapat meningkatkan kerjasama antar guru dan kepala 

sekolah dalam menentukan cara pengimplementasian Profil Pelajar Pancasila 

di sekolah. 

4. Profil Pelajar Pancasila dapat mempererat hubungan antar pihak sekolah 

dengan orang tua dalam upaya menumbuhkan sikap yang baik pada peserta 

didik melalui pembiasaan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. 

5. Profil Pelajar Pancasila dapat meningkatkan kerja sama antara guru dan 

masyarakat sekitar dalam pengimplementasiannya agar menciptakan 

lingkungan yang baik sesuai dengan pengamalan karakter yang ada di 

dalamnya. 

6. Profil Pelajar Pancasila memiliki efek timbal balik yang baik bagi guru dan 

peserta didik sebab secara tidak langsung melalui pembiasaan menanamkan 

keenam karakter tersebut guru dan peserta didik juga sedang melatih diri untuk 

bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 

5.3 Rekomendasi  

A. Rekomendasi bagi pemangku kebijakan 

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemangku 

kebijakan, maka direkomendasikan agar lembaga yang bersangkutan atau 

pemerintah melakukan: 

1. Pemerintah yang membuat kebijaan tentang Profil Pelajar Pancasila ini juga 

bertanggung jawab agar kebijakan ini dapat terrealisasikan dengan baik di 

sekolah-sekolah, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah 

dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebijakan tersebut sehingga dapat 

terlaksana dengan baik. 
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B. Rekomendasi bagi Pengguna 

1. Pihak sekolah perlu mengusahakan Profil Pelajar Pancasila dapat 

terimplementasikan yaitu melalui kebijakan kepala sekolah. Dalam hal ini 

kepala sekolah diharapkan membuat kebijakan yang mendukung 

terealisasikannya Profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan-kegiatan di sekolah.  

2. Guru perlu proaktif melakukan proses pengembangan Profil Pelajar Pancasila 

yang dapat dilakukan secara mandiri, di dalam kelas melalui proses 

pembelajaran dengan kebijakan yang dibuat sendiri ataupun dengan 

kebijakannya yang sudah ada di sekolah yang dibuat bersama rekan guru dan 

kepala sekolah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, contoh pengembangan Profil Pelajar Pancasila 

yang dirasakan cukup efektif untuk diterapkan kepada peserta didik melalui 

kebijakan sekolah maupun jalur kurikulum dapat dilakukan melalui 

pembiasaan, memilih metode pembelajaran yang sesuai, dihubungkan dengan 

mata pelajaran dan tema yang sesuai, dan kegiatan extrakurikuler di sekolah. 

Dengan begitu pendidik atau guru dapat menggunakan cara tersebut dalam 

menerapkan Profil Pelajar Pancasila di sekolah. 

C. Rekomendasi Bagi Peneliti Berikutnya 

Ada beberapa rekomendasi bagi peneliti lain jika ingin melanjutkan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi-strategi 

lain yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan Profil Pelajar 

Pancasila. 

2. Peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini dengan partisipan dan variasi 

partisipan yang lebih banyak, misalnya dapat dilakukan berdasarkan lamanya 

pengalaman mengajar, latar belakang pendidikan yang sesuai dan tidak sesuai, 

tersertifikasi dan belum tersertifikasi, dan lain sebagainya. 

3. Peneliti lain dapat melakukan penelitian di beberapa lembaga sekolah dengan 

variasi yang berbeda, misalnya sekolah percontohan yang menerapkan 

program penguatan karakter dan sekolah yang belum menerapkan program 

penguatan karakter. 


