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PENINGKATAN RESILIENSI  PADA REMAJA MELALUI PELATIHAN 

KEKUATAN KARAKTER  
 

Abstrak 
 

Masa remaja menawarkan banyak kesempatan dalam untuk tumbuh dan 

berkembang. Tidak hanya dari sekedar dimensi fisik, tetapi juga dalam lingkup 

kognisi, emosional. Remaja pada perkembanganya memiliki permasalahan 

dimana sulitnya beradaptasi dalam segala perubahan yang dialaminya, dan juga 

membutuhkan bantuan dalam mengikuti serta beradaptasi dalam perubahan yang 

dialami termasuk dalam adaptasi menghadapi permasalahan terutama dalam 

bidang pendidikan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut dibutuhkan 

kemampuan dalam beresiliensi, resiliensi sendiri merupakan suatu cerminan 

kekuatan dan ketengguhan untuk suatu individu bangkit dan keluar dari rasa stress 

yang dihadapinya selama proses pembelajaran. Untuk meningkatkan resiliensi 

dibutuhkan suatu perlakuan salah satunya dengan pelatihan kekuatan karakter. 

maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelatihan 

kekuatan karakter dalam meningkatkan resiliensi remaja. Menggunakan penelitian 

Quasi Eksperimen dengan desain Eksperimen One-Group Pretest-Posttest Design 

dengan peserta pelatihan berjumlah 20 siswa SMPN 1 Ambarawa pada kelompok 

eksperimen. Hasil dari penelitian ini diketahui Hasil uji Wilcoxon Signed Rank 

Test antara  Pre Test Dan Pos Tes Kelompok Eksperimen menunjukkan bahwa Z 

Hitung 3.585 > 1.645 lebih besar dari skor Z Tabel dengan signifikansi (2-tailed) 

= 0,000 < 0,005 yang berarti bahwa pelatihan kekuatan karakter  efektif dalam 

meningkatkan resiliensi pada kelompok eksperimen Secara signifikan. 

 

Kata Kunci: resiliensi, kekuatan karakter 

 

Abstract 
 

Adolescence offers many opportunities to grow and develop, Not only from the 

physical dimension but also cognition And emotional. Adolescents in their self 

development have problems where it is difficult to adapt, because of it their need 

help to adaptation in some situation including facing up that problems especially  

school education. In proces to facing up the problem it requires the ability call 

resilience. Resilience is a reflection of strength and toughness for an individual to 

rise and resolve they problems during the learning process, To increase resilience  

a treatment is needed which is by character strength training. Based on statement 

This study aims to know the effectiveness of character strength training in 

increasing adolescent resilience. This study method using the One-Group Pretest-

Posttest Eskperimental Design. with 20 participants from Ambarawa junior high 

school and combined into experimental groups. The results of this research 

showing Wilcoxon Signed Rank Test between Pre Test and Pos Tes Z Score 3.585 

> 1.645 skor Z Table with sig.  (2-tailed) = 0,000 < 0,005 That result has meaning 

character strength training is effective to increasing resilience in the experimental 

group significantly. 
 

Keyword: resilience, character strength 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam perkembangan manusia, dimana 

dalam pendidikan terdapat tahapan-tahapan dalam perubahan perilaku, sikap serta 

tata laku seseorang maupun sebuah kelompok ketika dalam proses pedewasaan 

seorang individu (Syah, 2010). Dalam pendidikan di Indonesia Terdapat fase 

pendidikan yang terbagi menjadi tiga bagian seperti pendidikan dasar, menengah 

dan atas. Tujuan dari pendidikan ialah menjadi dasar dalam membuat sebuah 

desain metode pembelajaran yang digunakan agar  pemahaman teori terhadap 

siswa dapat optimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

Pendidikan yang seharusnya merupakan sebuah sarana dalam mengembangkan 

moral pesera didik, tetapi pada prosesnya sarana tersebut memiliki realitas yang 

kurang sesuai terutama pada fase remaja (pendidikan Menengah Pertama dan 

Atas). 

 Masa remaja menawarkan banyak kesempatan dalam untuk tumbuh dan 

berkembang. Tidak hanya dari sekedar dimensi fisik, tetapi juga dalam lingkup 

kognisi, emosional, dan harga diri pun ikut berkembang, remaja yang melihat 

suatu permasalahan akan menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang 

kompleks dan memusingkan (Papalia, 2014). Remaja pada perkembanganya 

memiliki permasalahan dimana sulitnya beradaptasi dalam segala perubahan yang 

dialaminya, dan juga membutuhkan bantuan dalam mengikuti serta beradaptasi 

dalam perubahan yang dialami. Karena masa remaja merupakan masa kedewasaan 

atau biasa disebut (Coming Of Age) (Papalia, 2013).  

  Karna itu pula Realitanya Akhir-akhir ini, media memberitakan tentang 

remaja yang terlibat beberapa kasus seperti tentang bahwa murid SMP kelas 8 

didaerah pontianak memukul gurunya sendiri mema ketika waktu pelajaran 

dikelas sedang berlangsung karenaa ditegur oleh sang guru (Idham Kholid, 2018). 

Pada tahun yang sama terdapat 20 remaja yang membolos dan berkeliaran 

diwaktu jam sekolah yang ditangkap oleh satpol PP depok (Amir Baihaqi, 2019). 

Hal tersebut disebabkan oleh stress yang dialami oleh remaja pelajar ketika 

mengikuti kegiatan pembelajaran, seperti tuntutan pelajaran dan kurangnya 

adaptasi pada lingkungan sekolah hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Wan (2012) menyatakan bahwa, emosi negatif berupa stres 

mampu menyebabkan tindak kenakalan remaja. Menurut Santrock (2003) stres 

adalah respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang membuat sesuatu 

individu merasa tertekan yang mengancam bagi individu tersebut menjadi 

gangguan untuk mengatasi dan menanggulangi situasi tersebut. Pada tahap stress 

akademik yang tinggi seperti itu akan membuat pemikiran untuk mencari 

pelampiasan, bertujuan megurangi rasa stress dialaminya sehingga menimbulkan 

kenakalan remaja, kenakalan diawali pada lingkungan sekolah akan berkelanjutan 

kepada lingkup luar sekolah jika sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu siswa 

dituntut untuk beradaptasi dan bertahan  dengan lingkungan sekolahnya.   

Sejalan dengan pengertian diatas dalam buku resiliensi psikologis, Wiwin 

(2018) menjelaskan bahwa dalam dunia pendidikan. resiliensi memiliki kajiannya 

tersendiri yang disebut resiliensi akademik dimana merupakan suatu cerminan 

kekuatan dan ketengguhan untuk suatu individu bangkit dan keluar dari rasa stress 

yang dihadapinya selama proses belajar. Connor & Davidson (2003) 

mengemukakan lima aspek yang harus dimiliki oleh individu yang beresilien. 

Seperti Individu mampu mencerminkan kompetensi pribadi, standar tinggi, dan 

keuletan. Seseorang dapat percaya pada nalurinya sendiri, mentoleransi dampak 

negatif, dan kuat dalam menghadapi stress, Seseorang dapat menerima perubahan 

dengan positif dan memiliki hubungan yang aman. Kemampuan untuk mengontrol 

diri.  

Untuk meningkatkan resiliensi perlu adanya upaya, yaitu salah satunya 

dengan melalui pelatihan kekuatan karakter, Menurut (Peterson & Seligman, 

2004) kekuatan karakter merupakan kristalisasi dari seluruh perjalanan hidup 

seseorang sehingga membentuk suatu identitas sejatinya untuk menyesuaikan diri 

dengan tuntutan sosial atau kehidupan. Kekuatan karakter  didefinisikan sebagai 

trait positif (sifat khas) yang terdiri dari Virtue yaitu karakter yang utama dan baik 

yang dimunculkan individu untuk menghadapi dan menjalani suatu situasi atau 

kondisi yang ada di lingkungan (situational themes).       Menurut Peterson & 

Seligman (2004) kekuatan karakter memiliki 6 virtue yang terdiri 24 kekuatan 

karakter yaitu : Kearifan dan Pengetahuan (Wisdom and Knowledge), Keteguhan 
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hati (Courage), Kemanusiaan dan Cinta Kasih (Humanity and Love), Keadilan 

(Justice), Pengendalian diri (Temperance), Transendensi (Transcendence).  

Untuk memperkuat hubungan terdapat bebeberapa penelitian yang 

dilakukan oleh Hsiu-Feng (2008) meneliti tentang kekuatan karakter dan resilensi 

pada mahasiswa amerika di arizona  dengan subjek 223 orang yang menghasilkan 

bahwa kekuatan karakter yang mempengaruhi resiliensi salah satunya adalah 

kebersyukuran dari Virtue Transendensi yang merupakan kekuatan karakter paling 

signifikan dengan hasil 29% yang berkorelasi positif dengan resiliensi dalam 

menghadapi tekanan akademik dan tekanan sosial dilingkungan kampus karena 

dengan adanya pemikiran positif akan keberyukuran keadaan, akan menimbulkan 

suatu ketenangan dalam mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang 

menekan (Connor & Davidson, 2003).  

Terdapat pula penelitian Hendriks (2017) yang dimana meneliti tentang 

kekuatan karakter terhadap perkembangan resiliensi pada masyarakat suriname 

ketika mengalami krisis ekonomi dengan 39 subjek yang berasal dari berbagai 

macam kalangan pekerjaan seperti karyawan, guru, hingga pemuka agama dimana 

mengahasilkan bahwa kekuatan karakter memiliki peran dalam perkembangan 

resiliensi dalam melalaui masa krisis ekonomi. Terdapat empat faktor utama 

kekuatan karakter dalam perkembangan resiliensi seperti keagamaan berperan 

untuk membentuk pemikiran sehat dan positif dalam menghadapi situasi yang 

menekan, selanjutnya  Harmony dimana dalam masa sulit di suriname masyarakat 

memiliki kemauan dalam bersatu dan bersama – sama dalam menghadapi 

masalah.  

Maka dari itu berangkat dari permasalahan diatas dan hasil penelitian yang 

berbuah positif adanya hubungan antara kekuatan karakter terhadap resiliensi, 

maka dibuatkan pembuktian dengan rumusan masalah “Apakah Ada Pengaruh 

Pelatihan Kekuatan Karakter Terhadap Peningkatan Resiliensi (Keteguhan Diri) 

Pada Remaja“ untuk mengkaji secara empirik dengan melalui sebuah 

pelatihan,  diharapkan dapat meningkatkan resiliensi pada remaja sehingga 

dapat mengurangi dampak stress akademik. 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=121436659&source=12&cite=1&hl=textonly#jump
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Quasi Experiment yang dimana 

dipakai karena subjek penelitiannya adalah individu yang tidak dapat 

dimanipulasi dan dikontrol secara intensif dan penuh, terkait variabel yang sedang 

di teliti. Jenis metode Quasi experiment yang digunakan adalah One Group 

Pretest-Postest. Desain ini dilaksanakan dengan membuat satu kelompok yaitu 

kelompok eksperimen yang dimana akan diberikan pengukuran Pre Test yang 

dilanjutkan dengan perlakuan yaitu pelatihan kekuatan karakter dan sesudahnya 

diberikan pengukuran Pos Tes. Bertujuan untuk membandingkan perubahan hasil 

Pre Test dan Pos Test akibat adanya perlakuan. Hal ini digunakan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin mengetahui peningkatan keterampilan 

proses dan hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model pembelajaran 

(Sugiyono, 2015).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan Expert & Judgement dan dianalisis menggunakan formula 

aiken’s pada skala Pre Test resiliensi ,dari 48 secara keseluruhan tidak ada aitem 

yang dinyatakan gugur dengan rentang skor antara 0.66 untuk yang tekecil dan 

0.91 untuk yang tetinggi. Dan skala Pre Test memiliki skor reliabilitas 0,74 yang 

dimana semakin mendekati angka satu semakin baik reliabilitasnya. pada skala 

resiliensi Pos Tes ,dari 48 secara keseluruhan tidak ada aitem yang dinyatakan 

gugur dengan rentang skor antara 0.66 untuk yang tekecil dan 0.91 untuk yang 

tetinggi. Dan skala Pos Test memiliki skor reliabilitas 0,72 yang dimana semakin  

Tabel 1.  Hasil Normalitas 

Kelompok Kolmogorov-Smirnov Keterangan 

Eksperimen  0,200 Distribusi Normal 

  

Uji normalitas pada kelompok eksperimen memiliki nilai Kolmogorov-

Smirnov Sig sebesar 0.200 yang memiliki arti bahwa distribusi data normal karena 

memiliki nilai yang lebih dari 0,05/>0,005 dapat disimpulkan, data tersebut 

dikatakan normal karena memiliki nilai normalitas diatas 0,05. 
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Tabel 2. Hasil Homogenitas 

Kelompok Levene Sig. Keterangan 

Eksperimen  0,986 Varian Data Homogen 

  

Uji homogenitas kelompok eksperimen memiliki nilai Levene Sig sebesar 

0,986 yang memiliki arti bahwa data yang didapat homogen karena lebih dari 

0,005/>0,005. 

 Peneliti menggunakan uji anlisis Non Parametrik dikarenakan jumlah 

subjek penelitian ini hanya berjumlah 20 orang yang untuk jumlah subjek dengan 

nominal tidak banyak seperti itu lebih cocok dan efisien menggunakan uji Non 

Parametrik  dengan tehnik uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata dua sample yang saling berpasangan yaitu Pre 

Test Dan Pos Tes pada kelompok eksperimen. 

Tabel 2. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Pre Test Dan Pos Tes Kelompok 

Eksperimen. 

Eksperimen Mean Z Hitung Z Tabel Sig. (2-Tailed) 

Pre Test 137,50 3.585 1.645 0.000 

Pos Test 143,95    

  

Berdasarkan tabel diatas, Dilihat pada hasil nilai pada Z Hitung yang 

menunjukkan angka: 3.585 dan Z Tabel yang didapatkan alpha 5% atau 

Signifikansi 0.005 yaitu: 1.645 dengan demikian sebagaimana dalam dasar 

pengambilan keputusan pada Z Hitung 3.585 > 1.645 atau lebih tinggi dari 1.645. 

dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan rata – rata hasil antara  Pre Test  sebelum pelatihan dengan 

Pos Test sesudah pelatihan kekuatan karakter diberikan yang memiliki arti bahwa 

ada pengaruh pelatihan kekuatan karakter terhadap peningkatan resiliensi pada 

siswa kelas Vlll SMPN 1 Ambarawa dengan signifikansi Sig (2-Tailed): 0,000 < 

0.005 atau lebih rendah dari 0,005 sehingga pemberian pelatihan kekuatan 

karakter dapat meningkatkan resiliensi secara signifikan. 

Melihat  Hasil Uji Komparasi Non Parametrik Wilcoxon Signed Rank Test 

antara Pre Test Dan Pos Tes Kelompok Ekperimen, pada Z Hitung yang 
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menunjukkan angka: 3.585 dan Z Tabel yang didapatkan alpha 5% atau 

Signifikansi 0.05 yaitu: 1.645. dengan demikian sebagaimana dalam dasar 

pengambilan keputusan pada Z Hitung 3.585 > 1.645 atau lebih tinggi dari 1.645. 

dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan rata – rata hasil antara  Pre Test  sebelum pelatihan dengan 

Pos Test sesudah pelatihan kekuatan karakter diberikan yang memiliki arti bahwa 

ada pengaruh pelatihan kekuatan karakter terhadap peningkatan resiliensi pada 

siswa kelas Vlll SMPN 1 Ambarawa dengan signifikansi Sig (2-Tailed): 0,000 < 

0.005 atau lebih rendah dari 0,005 sehingga pemberian pelatihan kekuatan 

karakter dapat meningkatkan resiliensi secara signifikan.. 

 Hal ini dipengaruhi oleh virtue kekuatan karakter yang berpengaruh pada 

aspek resiliensi. Pada aspek Trust in one’s instinct, Trust in one’s dipengaruhi 

oleh pembelajaran tentang keberanian dalam mengambil keputusan dan 

konsistensi dalam menyelesaikan permasalahan pada sesi kedua yang didasarkan 

oleh virtue kedua dari kekuatan karakter yaitu courage ditambahkan dengan 

simulasi untuk membentuk sebuah bangunan besar dari beberapa korek api yang 

sudah disediakan. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah ketekunan 

yang dimana merangkai sebuah korek api yang kecil dan banyak menjadi sebuah 

objek utuh. Simulasi Ini diproyeksikan sebagai bentuk ketekunana dalam 

merangkai solusi dan menjalankanya sampai mencapai bentuk penyelesaian 

masalah. 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratih  (2015) 

menghasilkan semakin tinggi keberanian yang dikeluarkan individu semakin besar 

pula resiliensi yang dibentuk. Diperkuat dengan penyataan Linley & Josph (2004) 

keberanian mempengaruhi individu untuk tidak menghindar dari ancaman, 

tantangan dan kesulitan. Pengaruh pada aspek Trust in one’s instinct di perkuat 

oleh materi tentang kebersyukuran dan memaknai hidup serta berserah diri kepada 

yang maha kuasa pada virtue ke 6 yaitu transendence.  

Pembelajaran ini berkaitan dengan spiritualitas memberikan pengaruh 

tentang kebersyukuran yang dimana memberikan harapan serta ketenangan 

kepada individu yang sedang mengalami masalah yang dimana semua masalah 
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dan kehidupan sudah diatur oleh yang maha kuasa. Pembelajaran tersebut Sejalan 

dengan hasil penelitian Mahesti Pertiwi (2011) menghasilkan bahwa Spiritualitas 

mempengaruhi untuk dapat membantu individu saat menghadapi masalah maupun 

situasi sulit, dan membantunya untuk tetap kuat, bertahan, dan bahkan belajar 

pada situasi tersebut. Diperkuat oleh Peterson & Seligman (2004) mengatakan 

bahwa individu yang memiliki spiritual yang tinggi memiliki ciri yang tenang dan 

nyaman dalam kehidupan.  

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa spiritualitas dapat membentuk 

ketenangan yang dimana ketenangan tersebut dibutuhkan untuk membentuk 

ketekunan serta keberanian pada diri individu untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan. Ketekunan dan Keberanian dalam diri individu tersebut memicu 

faktor I Am yang dikemukakan oleh Gorberg (1999) I Am berasal dari dalam diri 

individu. Menghargai dan bangga pada diri sendiri, yaitu dimana individu 

mengetahui bahwa mereka adalah seorang yang penting dan merasa bangga akan 

siapakah mereka itu dan apapun yang mereka lakukan.  

Faktor I Am ini berpengaruh Ketika individu mempunyai masalah dalam 

hidup, kepercayaan diri dan ini membantu mereka untuk dapat bertahan dan 

mengatasi masalah tersebut. Pada Positive acceptance of change and secure 

relationships ini dibengaruhi oleh Pelatihan kekuatan karakter ini yang dibentuk 

pada pola kelompok sedemikian rupa sehingga para siswa dapat merasakan 

kenyamana dan berinteraksi bersama, pola kelompok ini dilakukan pada semua 

aspek yang memiliki materi yang disimulasikan. Pola kelompok tersebut didasari 

oleh pendapat Rubin (2010) yang berpendapat bahwa berkumpul bersama dalam 

satu kelompok dapat membentuk sebuah kenyamana karena dapat berinteraksi 

bersama, selain itu dengan adanya pengelompokan dan diskusi membentuk 

sebuah kebersamaan, membentuk altruisme (Kebajikan terhadap orang lain) serta 

mengerti satu sama lain sehingga memunculkan sebuah dukungan sosial bagi satu 

sama lain (Prawitasari, 1992).  

Ada pula ada pengaruh dari virtue ke 3 Humanity and love  yaitu 

kemanusiaan yang digambarkan sebagai membangun hubungan interpersonal. 

Selain itu, kemanusiaan terdiri atas kemampuan untuk menjaga dengan cara 
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bertindak peduli dan perhatian, mencintai, berbuat kebajikan sehingga dapat 

beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Hal ini akan membangun suatu 

hubungan sosial yang diawali dari hubungan interpersonal Peterson & Seligman 

(2004). Materi yang berkaitan tentang aspek Control & Factor adalah materi pada 

virtue ke 5 yaitu temperance yang memfokuskan pada materi tentang arti penting 

dari sebuah konsekuensi ketika mempertimbangkan keputusan yang dimana 

menitik beratkan pada 3 materi pokok yaitu Pengendalian diri dan Kebijaksanaan. 

Pengendalian diri mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan – 

pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak, 

sehingga siswa dimaksudkan untuk mengendalikan diri untuk dapat berpikir 

sebelum bertindak dan memikirkan sebuah akibat daripada tindakan yang 

diambilnya. 

 Untuk dapat mempertimbangkan sebuah keputusan dibutuhkan sebuah 

kebijaksanaan yang dimana berbentuk sebuah pengendalian diri, membantu 

individu untuk dalam meraih, mempertimbangkan sebuah hal untuk tujuan jangka 

panjang (Peterson & Seligman, 2004). Pada Aspek resiliensi terakhir Sprirituality, 

Aspek ini terpengaruh yang dimana mengacu pada materi virtue dan materi 6 

yaitu transendence yang memfokuskan pada kebersyukuran dan berserah diri 

kepada Tuhan yang maha esa dengan tujuan meningkatkan kadar spiritualitas 

siswa karena menurut Peterson & Seligman (2004) bahwa semakin penting 

spiritualitas bagi seseorang, maka semakin besar kemampuannya mengatasi 

masalah yang dihadapi.  

Individu dengan spiritualitasyang tinggi menunjukkan ciri memiliki rasa 

tenang dan nyaman dalam hidup. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil 

penelitian Yeni (2017) yang meneliti pelajar yang sedang mengerjakan tugas akhir 

menghasilkan bahwa tingginya resiliensi individu dipengaruhi oleh tingginya 

spiritualitas individu tersebut hal ini terjadi karena salah satu karakter indvidu 

yang resilien adalah tidak terlepas dari pengaruh spiritual dalam hidupnya. Dari 

hasil observasi yang lainya pun menunjukkan bahwa terdapat materi yang 

diberikan oleh pemateri beberapa yang belum tersampaikan dengan gamblang 

terkait materi yang mempengaruhi aspek personal competence seperti pada materi 
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sesi pertama yaitu Wisdom & Knowledge yang mengajarkan bahwa millenials 

harus memiliki sebuah kompetensi dan keuletan diri untuk mencapai tujuan 

dengan memanfaatkan teknologi serta ilmu pengetahuan yang sedang 

berkembang. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Ada  pengaruh signifikan pelatihan kekuatan karakter yang didasarkan atas teori 

kekuatan karakter Peterson & Seligman (2004) terhadap resiliensi kelompok 

eksperimen siswa SMPN 1 Ambarawa. Terdapat materi dalam pelatihan yang 

dalam proses pembelajaranya kurang maksimal dan optimal yaitu pada materi 

Wisdom & Knowledge. 

4.2 Saran 

Pada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih jauh serta menutupi 

kesalahan – kesalahan tehnis yang terdapat pada modul kekuatan karakter seperti 

penambahan simulasi serta pola kerja kelompok ketika pembelajaran. Serta 

menguji coba modul tersebut terhadap subjek yang berbeda diluar subjek remaja 

yang sudah diujikan oleh peniliti. Bagi subjek yang telah mengikuti pelatihan 

kekuatan karakter, sebaiknya terus berusaha melakukan dan mengaplikasikan 

materi pelatihan dalam kehidupan sehari-hari, karena sesuatu yang sudah 

dipelajari apabila tidak diterapkan akan sia-sia, dan rasakanlah perubahan yang 

akan terjadi pada diri dan jika hal tersebut benar-benar diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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