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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi hasil 

penelitian yang dirumuskan dari hasil deskripsi temuan penelitian dan 

pembahasan hasil-hasil penelitian bab sebelumnya. 

A. Simpulan  

1. Simpulan Umum  

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti 

narkoba di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 melalui program sekolah 

bebas narkoba yang diimplementasikan pada organisasi Pelajar Muhammadiyah 

Anti Narkoba (P-MAN) dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada 

masyarakat. 

P-MAN melaksanakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya 

membentuk pelajar anti narkoba dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan 

pada masyarakat melalui program sebagai berikut : (a) Program Bela Negara; (b) 

Program Sosialisasi dan Pengkaderan; (c) Program Bakti Sosial dan Pengayaan 

Keislaman; (d) Program Kampanye Anti Narkoba 

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti 

narkoba melalui program sekolah bebas narkoba yang dimplementasikan pada 

organsasi P-MAN dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada masyarakat 

yang dirasakan efektif untuk membangun integritas, soliditas, solidaritas, disiplin, 

religius, prestasi, akhlak mulia, dan rasa tanggung jawab serta menumbuhkan rasa 

kesadaran  terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba di 

lingkungan pelajar Indonesia secara terus-menerus dengan pendekatan budaya 

sekolah dan tutor teman sebaya, setelah itu diberi pelatihan dan dilanjutkan 

praktek secara langsung tentang cara mencegah dan menanggulangi bahaya 

narkoba bagi pelajar.  

Hasil yang diperoleh setelah dilakukannya internalisasi nilai-nilai 

Pancsila yaitu terbentuknya pelajar yang Pancasilais dan religus serta berintegritas 

ditunjukkan dengan semangat anti narkoba. Terbentuknya nilai-nilai kepedulian 
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dan kebersamaan serta kekeluargaan dengan rasa kecintaan pada lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat dan rasa memiliki sehingga mewujudkan prilaku 

bersih dan sehat serta disiplin di segala sendi kehidupan. 

2. Simpulan Khusus 

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan  penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan 

sebagai berikut : 

a. Program Intenalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti 

narkoba di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Kota Pontianak 

dilakukan melalui program sekolah bebas narkoba yang diimplementasikan 

pada organsasi P-MAN dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada 

masyarakt. P-MAN menginternalisaikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya 

membentuk pelajar anti narkoba dalam kontek Pendidikan Kewarganegaraan 

pada masyarakt melalui program bela negara, sosialisasi dan pengkaderan, 

bakti sosial dan pengayaan keislaman, dan kampanye anti narkoba.   

b. Proses internalsasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti 

narkoba di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Kota Pontianak melalui 

program sekolah bebas narkoba yang diimplementasikan pada organisasi P-

MAN dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada masyarakt. Program 

yang dilaksanakan oleh P-MAN melalui bela negara, sosialisasi dan 

pengkaderan, bakti sosial dan pengayaan keislaman, dan kampanye anti 

narkoba. Proses pelaksanaan program tersebut yaitu : (1) Porgram bela negara 

dilakukan melalui kerjasama dengan TNI yang mampu membentuk pelajar 

yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, tertanamnya rasa kecintaan 

kepada tanah air, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara 

dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba bagi generasi 

emas bangsa Indonesia; (2) Program sosialisasi dan pengkaderan mewujudkan 

kader tangguh anti narkoba, terbentuknya kesadaran pelajar mengenai bahaya 

narkoba dan akibatnya, terbentuknya snow ball effect organsasi pelajar anti 

narkoba, serta terbentuknya disiplin dan moral siswa yang semakin tinggi dan 

Pancasilais; (3) Program bakti sosial dan pengayaan keislaman mewujudkan 
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terbentuknya nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan pada jiwa pelajar, dan 

terbentuknya pelajar yang berakhlakul karimah dan giat dalam beragama serta 

terbentuknya integritas pelajar dalam menangkal pengaruh buruk dari luar 

seperti narkoba; (4) Program kampanye anti narkoba mampu mewujudkan 

pelajar yang aktif mengkampanyekan gerakan anti narkoba sehingga 

membentuk pelajar dan masyarakat yang memahami bahaya narkoba. Selain 

itu akan memunculkan solidaritas dan soliditas antar pelajar yang aktif 

mengkampanyekan bahaya narkoba dan terbentuknya pelajar atau masyarakat 

sehat dan sadar hukum.   

c. Dampak internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar 

anti narkoba dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan pada masyarakat di 

sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Kota Pontianak yang terwujud 

yaitu sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kepedulian pelajar 

dan semakin tebalnya jiwa religius pelajar serta meningkatnya rasa 

kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme yang tinggi. Dampak dari wujud 

jiwa tersebut mampu membentuk pelajar anti narkoba di sekolah Menengah 

Atas Muhammadiyah 1 Kota Pontianak yang dibuktikan dengan plang bebas 

narkoba yang dikelurkan oleh BNN. 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan diatas penelitian ini merekomendasikan 

beberapa hal yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya 

membentuk pelajar anti narkoba. Rekomendasi ini disampaikan kepada beberapa 

pihak. Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya adalah : 

1. Kepada Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak diharapkan dapat :  

a) Memberi penyuluhan tantang bahaya narkoba kepada organisasi pelajar 

anti narkoba, sekolah-sekolah dan masyarakt luas. 

b) Memberikan pelatihan secara rutin kepada organisasi yang aktif dalam 

mengkampanyekan anti narkoba dalam upaya mencegah dan 

menanggulangi bahaya narkoba di lingkungan pelajar khususnya dan 

masyarakat luas umumnya. 
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c) Secara terus menerus melakukan sosialisasi bahaya narkoba yang 

dinternalisasikan dalam bentuk nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah 

dan menanggulangi bahaya narkoba. 

d) Menyiapkan anggaran khususu untuk pencegahan dan penanggulangan 

narkoba di lingkungan pelajar. 

2. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak diharapkan : 

a) Dapat membuat kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah memasukkan 

Pendidikan Anti narkoba yang terintegrasi dalam setaip mata pelajaran atau 

sebagai mata pelajaran muatan lokal. 

b) Melakukan pelatihan dan peyuluhan kepada tenaga pendidik mengenai 

internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti 

narkoba. 

3. Kepada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menangah Atas Sekota 

Pontianak diharapkan 

a) Mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang bahaya narkoba 

serta pencegahan dan penanggulangannya 

b) Membentuk organisasi pelajar anti narkoba di setiap sekolah yang ada di 

Kota Pontianak. 

4. Kepada organisasi pelajar dan organisasi anti narkoba yang peduli dengan 

bahaya narkoba bagi pelajar yang ada di Kota Pontianak diharapkan : 

a) Melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan secara kontinyu dalam upaya 

mencegah dan menaggulangi bahaya narkoba. 

b) Meningkatkan kualitas materi dan metode penyampaiannya, memperluas 

pelatihan sehingga menjangkau masyarakat yang lebih luas.  

c) Melakukan pembinaan terhadap kader anti narkoba secara 

berkesinambungan. 

d) Membuat program-program khusus dalam mencegah dan menanggulangi 

bahaya narkoba di lingkungan pelajar di Kota Pontianak. 

5. Para Guru Pendidikan Kewarganegaraan direkomendasikan untuk : 

a) Berperan aktif dalam membina karakter pelajar sehingga mampu 

membentuk pelajar anti narkoba. 
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b) Secara terus menerus melakukan pembinaan melalui domain PKn sebagai 

program kurikuler/program akademik maupun domain PKn sebagai 

program sosial kultural secara sinergis dan berlangsung secara terus 

menerus untuk mewujudkan pelajar yang Pancasilais sehingga mampu 

mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba di lingkungan pendidikan. 

6. Kepada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan : 

a) Secara terus menerus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang 

diaplikasikan pada mata kuliah  

b) Terus berpartisipasi aktif menelurkan lulusan yang Pancasilais. 

c) Mewujudkan integritas yang tinggi pada peserta didik sehingga mampu 

mewujudkan lulusan yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya 

narkoba. 

7. Bagi masyarakat diharapkan untuk : 

a) Berpatisipasi aktif secara terus menerus mendukung program sekolah, 

BNN, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kota Pontinak. 

b) Mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi anti narkoba 

yang peduli bahaya narkoba bagi pelajar yang ada di Kota Pontianak. 

8. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan ini 

direkomendasikan : 

a) Melakukan pengembangan model internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam 

upaya membentuk pelajar anti narkoba, karena kajian ini terbatas pada 

organisasi Pelajar Muhammadiyah Anti Narkoba di Sekolah Menengah 

Atas 1 Kota Pontianak. 

b) Memperluas rumusan masalah sehingga mampu mengkaji lebih dalam dan 

luas mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk 

pelajar anti narkoba. 

 


