
83 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagaimana berikut. 

1. Penanaman karakter tanggung jawab terkait penyelesaian tugas sekolah selama 

pembelajaran berbasis online pada anak di Desa Demakan Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, meliputi: 

a. Memiliki komitmen pada tugas yang dimiliki 

b. Melakukan tugas sekolahnya dengan baik 

c. Menepati janji terutama kepada guru mereka dalam hal pengumpulan tugas 

sekolah 

d. Memahami serta melakukan apa yang sepatutnya dilakukan 

2. Kendala yang ditemui dalam penanaman karakter tanggung jawab terkait 

penyelesaian tugas sekolah selama pembelajaran berbasis online pada anak di 

Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, 

meliputi: 

a. Semangat anak dalam mengerjakan tugas menurun 

b. Pengaruh negatif teman sebaya 

c. Kurangnya motivasi dari orang tua  

d. Anak kurang percaya diri.  
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3.  Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanaman karakter 

tanggung jawab terkait penyelesaian tugas sekolah selama pembelajaran berbasis 

online pada anak di Desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2020. 

a. Pemberian motivasi agar anak belajar lebih giat  

b. Memberikan perhatian lebih pada anak 

c. Memberikan teladan pada anak untuk menepati janji dan menerapkan 

hukuman yang bersifat mendidik 

d. Memupuk rasa percaya diri pada anak 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Peran orang tua sangat besar dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada 

diri anak mengingat pembelajaran online dilaksanakan di rumah. 

2. Selain orang tua, guru sekolah juga memiliki peran serta dalam untuk ikut 

membantu menumbuhkan karakter tanggung jawab dalam diri anak-anak, karena 

pembelajaran selama pandemi dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. 

 

C. Saran 

Salah satu upaya ikut mengembangkan pemikiran dalam rangka meningkatkan 

pendidikan nilai masyarakat, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua 
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a. Orang tua senantiasa meluangkan waktunya guna mendampingi, mengawasi, 

dan memberi perhatian pada tugas sekolah anak selama pembelajaran online 

di rumah. 

b. Orang tua memberikan teladan perilaku bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu yang menjadi tugasnya. 

2. Bagi  guru  

a. Guru hendaknya mampu memberikan motivasi serta memberikan teladan 

bagi siswa, membimbing dan mengajarkan siswa untuk selalu bertanggung 

jawab dalam hal apapun. 

b. Guru juga hendaknya memperingatkan siswa jika berbuat salah, dan lebih 

bertindak tegas jika terdapat siswa yang tidak melaksanakan apa yang telah 

menjadi tanggung jawabnya. 

3. Kepada peneliti berikutnya 

a. Bagi peneliti sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengadakan 

penelitian selanjutnya. 

b. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu serta memberi 

sumbangan pemikiran bagi peneliti yang sejenis di masa yang akan datang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


