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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab 5 ini merupakan kesimpulan dari hasil kajian tentang “Implementasi 

Model Pembelajaran Terintegrasi dalam Membina Civic Responsibility pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Darul Hikam Bandung”. 

Kesimpulan yang penulis rumuskan berdasarkan atas data yang terkumpul dari objek 

penelitian. Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian ditafsirkan dalam bahasa 

karya ilmiah. Selain kesimpulan, selanjutnya peneliti menyertakan saran-saran 

berdasarkan hasil penelitian dengan harapan adanya perbaikan terutama bagi objek 

penelitian dan pada umumnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan karya 

ilmiah ini 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan secara 

umum bahwa Implementasi model pembelajaran terintegrasi dalam membina civic 

responsibility pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Darul 

Hikam dilaksanakan secara utuh dengan komprehensif dalam setiap program 

pembelajaran, serta disusun secara sistematis dalam program kurikulum dan program 

kesiswaan dan dilaksanakan secara utuh oleh seluruh kompenen pembelajaran yang 

ada di sekolah. 

Disamping kesimpulan umum di atas, dapat diuraikan kesimpulan secara 

khusus, yakni: 

a. Proses penerapan pembelajaran terintegrasi dalam membina civic responsibility di 

SMA Darul Hikam dilakukan secara holistik dan komprehensif, artinya 

pendidikan karakter diinternalisasikan ke dalam setiap kegiatan pembelajaran 

secara utuh dan menyeluruh dalam program kurikuler, ko-kurikuler dan 

ekstrakurikuler.  
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b. Bentuk-bentuk perilaku tanggung jawab peserta didik yang tercermin dalam 

kegiatan di lingkungan sekolah terlihat pada karakteristik-karakteristik tanggung 

jawab peserta didik sebagai seorang warga Negara. Karakteristik tanggung jawab 

sudah dibentuk di sekolah dan sebagian besar telah berhasil membentuk karakter 

tanggung jawab peserta didik karakter yang muncul pada kegiatan peserta didik 

disekolah adalah rasa tanggung jawab peserta didik terhadap keluarga, tanggung 

jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab 

terhadap bangsa dan Negara, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. . Karakter 

tanggung jawab tersebut  melahirkan watak berusaha untuk melakukan hal 

terbaik, rajin, semangat, dan tidak mudah penyerah, pengendalian diri (self-

restrain), disiplin diri dan latihan mengolah emosi. 

c. Hambatan yang dihadapi oleh guru dan pihak sekolah dalam membina dan 

mengembangkan civic responsibility pada peserta didik di SMA Darul Hikam 

yakni; (1) belum meratanya penggunaan silabus dan RPP berkarakter dalam 

proses perencanaan pembelajaran; (2) Terbatasnya sumber belajar di 

perpustakaan yang menjadi bahan ajar bagi peserta didik; (3) Metode dan media 

pembelajaran yang kurang menarik perhatian peserta didik; (4) Penilaian aspek 

afektif yang belum dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Guru PKn; (5) 

Penyesuaian pelaksanaan program kerja ekstrakurikuler dengan agenda kegiatan 

kesiswaan dan kurikulum, dan; (6) Terbatasnya fasilitas sekolah yang mendukung 

kegiatan ekstrakurikuler 

d. Solusi yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk menanggulangi 

hambatan yang terjadi dalam proses pembinaan dan pengembangan civic 

responsibility pada peserta didik di SMA Darul Hikam yakni; (1) Dengan 

melakukan berbagai pelatihan dan sosialisasi RPP dna Silabus berkarakter kepada 

para guru melalui diskusi, workshop, talk show, dan melakukan supervise secara 

formal dannon formal; (2) Mengaktifkan MGMP sekolah dan lesson study, serta 

memberikan fasilitas internet dilingkungan sekolah; (3) Sekolah senantiasa 

memberikan pelatihan kepada guru-guru dakam hal peningkatan kemampuan 
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guru dalam membuat dan menggunakan metode dan media pembelajaran yang 

menarik bagi peserta didik, baik melalui workshop, talk show  dan pelatihan 

lainnya; (4) Pemberlakuan penilaian sikap peserta didik melalui buku tabungan 

akhlak (buku tabungan BB: berkahlak dan berprestasi) yang diberikan kepada 

setiap peserta didik; (5) Koordinasi yang maksimal dari pengurus ekstrakurikuler, 

Pembina ekstrakurikuler kepada bidang kesiswaan dan kurikulum SMA Darul 

Hikam, serta mempersiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dari jauh-jauh hari; (6) 

Pemberian izin penggunakan ruangan kelas untuk latihan ekstrakurikuler yang 

dapat dilakukan didalam kelas, dan penggunaan fasilitas yang ada di Perguruan 

Darul Hikam. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan saran 

yang kiranya dapat menjadi masukan, adapun saran yang diajukan sebaagi berikut: 

1. Bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Guru hendaknya mulai menggunakan silabus dan RPP yang berbasis karakter 

baik dalam perencanaan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. 

Pengembangan karakter dalam RPP baiknya dimasukan secara eksplisit, guna 

mengetahui karakter apa yang menjadi target capaian yang dilaksanakan di 

dalam proses pembelajaran 

b. Guru PKn hendaknya lebih pandai dalam memilih dengan tepat metode dan 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran, guna menarik perhatian 

dan minat peserta didik. 

c. Guru PKn hendaknya meningkakan penggunaan penilaian aspek afektif secara 

mandiri menggunakan model anecdotal record atau catatan yang dibuat guru 

ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang 

dikembangkan. 
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2. Bagi Wakasek bidang Kesiswaan 

a. Bidang kesiswaan hendaknya lebih meningkatkan kepekaan terhadap 

kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, dengan 

memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program 

ekstrakurikuler. 

b. Bidang kesiswaan hendaknya dapat lebih meningkatkan komunikasi dengan 

Pembina ekstrakurikuler dan juga dengan pengurus ekstrakurikuler berkaitan 

dengan pelaksanaan masing-masing program kerja. 

3. Bagi Wakasek bidang Kurikulum 

a. Bidang kurikulum SMA Darul Hikam hendaknya dapat meningkatkan 

koordinasi dengan guru-guru mata pelajaran mengenai persiapan perangkat 

pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lacar 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Bidang kurikulum SMA Darul Hikam hendaknya memaksimalkan 

pelaksanaan program yang telah dirancang dalam menanggulangi kekurangan 

dan hambatan yang guru-guru hadapi. 

4. Bagi Kepala Sekolah SMA Darul Hikam 

a. Kepala sekolah hendaknya ada penambahan staf pengajar guru mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan, agar perkembangan afektif peserta didik dapat 

diamati secara utuh dan beban tugas guru dalam membuat perencaan, 

melaksanakan dan peniilaian terhadap ketercapaian hasil belajar peserta didik 

dapat lebih maksimal. 

b. Kepala sekolah hendaknya dapat meningkatkan pelaksanaan program 

suvervisi untuk memonitoring kinerja setiap guru, dan mengevaluasi 

kekurnagan serta hambatan yang guru hadapi saat menjalankan tugasnya.  
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5. Bagi Pembina Ekstrakurikuler 

a. Pembina ekstrakurikuler hendaknya dapat lebih meningkatkan perhatian 

terhadap eskul yang dibinanya dalam menghadapi setiap permasalahan yang 

dihadapi oleh para pengurus eskul. 

b. Pembina ekstrakurikuler hendaknya dapat meningkatkan koordinasi dengan 

anggota dan pengurus eskul, supaya terjalin kepercayaan dan kemudahan 

komunikasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh 

eskul. 


