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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini diuraikan sejumlah kesimpulan dari data hasil temuan 

penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan, implikasi, serta rekomendasi 

bagi pihak-pihak terkait.    

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penguatan pendidikan karakter melalui 

Tiga Pilar Budaya (Ngaos, Mamaos, Maenpo) dalam pembelajaran IPS di SMP 

Negeri 1 Cipanas, maka dapat ditarik simpulan yang dirumuskan dari ketiga 

rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut. 

1. Keberadaan nilai-nilai tradisional telah hadir sebelum kemunculan 

globalisasi. Kearifan lokal telah melekat pada masing-masing kelompok 

masyarakat dan memiliki peran sebagai pondasi dalam melakukan berbagai 

kegiatan hidup bermasyarakat. Maka perlu dilakukan penguatan pendidikan 

karakter tanpa mengesampingkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan mengikutsertakan nilai-nilai kearifan lokal didalamnya. 

Secara umum, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui Tiga 

Pilar Budaya di lingkungan SMP Negeri 1 Cipanas berupa pembiasaan 

budaya sekolah, internalisasi pada proses pembelajaran di kelas, serta 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. Secara khusus, pada pembelajaran IPS, 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berupa motivasi, pembiasaan 

dan penugasan. 

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui Tiga Pilar Budaya dalam pembelajaran IPS di 

SMP Negeri 1 Cipanas dipengaruhi faktor internal yang meliputi kemauan 

dan kesadaran diri serta faktor eksternal yang mencakup kondisi pandemi 

covid 19, keberadaan sumber daya ahli dan lingkungan peserta didik 

(keluarga, sekolah, masyarakat, dan sosial media). 

3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui Tiga Pilar Budaya dilakukan oleh (1) Pemerintah daerah, 

berupa kerjasama dengan kedinasan lainnya dan mengadakan ‘pasanggiri’ 

atau perlombaan di bidang kebudayaan. (2) Instansi pendidikan, berupa 
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peningkatan sarana dan prasarana, mengadakan EXPO, meningkatkan 

kualitas SDM dengan menyelenggarakan workshop IHT serta (3) Guru 

mata pelajaran IPS, berupa peningkatan kapasitas diri, pemberian motivasi, 

dan pembiasaan melalui penugasan. 

 

5.2 Implikasi 

Suatu penelitian tentunya ditujukan dan diharapkan agar memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak, demikian pula dengan penelitian penguatan pendidikan 

karakter melalui Tiga Pilar Budaya (Ngaos, Mamaos, Maenpo) dalam pembelajaran 

IPS di SMP Negeri 1 Cipanas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, 

penelitian ini memiliki implikasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Penelitian ini berimpIikasi daIam memberikan pengkajian bahan 

ajar yang melihat keberagaman kebudayaan di Indonesia sebagai potensi 

dalam membentuk karakter yang selaras dengan nilai-nilai pancasila 

sebagai identitas dan pondasi mendasar dalam mendorong perilaku saling 

menghormati di era globalisasi.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini berimpIikasi daIam memberikan arah kebijakan untuk 

penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS melalui nilai-nilai 

kearifan lokal agar dapat diterapkan dan dianjurkan, berkaitan dengan 

kebijakan kurikulum 2013 yang menekankan ranah afektif peserta didik. 

3. Bagi Tenaga Pendidik 

Penelitian ini berimpIikasi daIam memberikan informasi baru 

terkait urgensi penguatan pendidikan karakter meIaIui niIai-niIai yang 

terdapat di Iingkungan sekitar peserta didik, sehingga guru dapat 

memperkenaIkan karakteristik serta dinamika dari Iingkungan tempat 

peserta didik tinggaI.   

4. Bagi peneliti selanjutnya 
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Penelitian ini mampu memberikan referensi pada peneliti 

selanjutnya mengenai penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal 

yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.  

 

5.3 Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian mengenai penguatan pendidikan karakter 

melalui Tiga Pilar Budaya (Ngaos, Mamaos, Maenpo) dalam pembelajaran IPS di 

SMP Negeri 1 Cipanas, peneliti menganjurkan rekomendasi kepada pihak-pihak 

terkait, yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur 

Peneliti merekomendasikan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur agar 

dapat mengoptimalkan program yang telah disusun terkait realisasi Peraturan 

Daerah No. 10 Tahun 2020 tentang penerapan tiga pilar budaya. Terlebih 

dalam mensosialisasikan perda tersebut, dapat menggunakan media yang 

diselaraskan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Mengingat cakupan wilayah Cianjur yang cukup luas, media sosial dapat 

menjadi sarana yang strategis untuk menyampaikan urgensi dari pelestarian 

tiga pilar budaya pada generasi muda. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten 

Cianjur diharapkan mampu mengembangkan Tiga Pilar Budaya sebagai 

bagian dari muatan lokal yang sifatnya wajib, terlebih pada keterampilan 

mamaos dan maenpo yang membutuhkan pembinaan dalam mendalaminya.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Peneliti merekomendasikan pihak SMP Negeri 1 Cipanas untuk 

mengoptimalkan kegiatan yang mendukung pelestarian budaya lokal, baik 

pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Salahsatunya melalui pengadaan ekstrakurikuler karawitan dengan 

memasukkan mamaos sebagai salahstau materi dan meningkatkan daya tarik 

ekstrakurikuler pencak silat sebagai upaya pewarisan budaya pada peserta 

didik. Pihak sekolah pun perlu memberikan pelatihan-pelatihan atau diklat 

mengenai penyusunan perangkat pembelajaran yang megintegrasikan 

pendidikan karakter dan budaya setempat.  

3. Bagi Guru IPS  
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Sebagai salahsatu substansi orang tua di lingkungan sekolah, guru 

diharapkan dapat berlaku bijak dalam membentuk karakter peserta didik 

dengan berupaya meningkatkan kompetensi kepribadian dalam memberikan 

bentuk keteladanan dan ikut serta dalam perkembangan teknologi informasi 

sehingga memiliki modal untuk memahami karakteristik peserta didik masa 

kini dalam mengembangkan metode yang kreatif dan inovatif dalam 

memadukan nilai-nilai kearifan lokal pada kegiatan pembelajaran di kelas. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Mengingat kebudayaan masyarakat Indonesia yang kaya akan potensi 

untuk digali, peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji, 

mengembangkan, dan menindaklanjuti penelitian mengenai penguatan 

pendidikan karakter melalui nilai-nilai kearifan lokal yang disesuaikan dengan 

budaya setempat. 


