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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab V ini merupakan kesimpulan dari hasil kajian dan telaah mengenai 

“Pembinaan keterampilan sosial dalam penggunaan media search engine bagi 

peningkatan civic intelligence siswa pada Mata Pelajaran PPKn”. Kesimpulan 

yang dirumuskan berdasarkan data yang terkumpul dari hasil penelitian di 

lapangan yaitu melalui wawancara, observasi, studi literatur dan studi 

dokumentasi. Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian ditafsirkan dalam 

dalam bentuk tulisan dan bahasa karya ilmiah berdasarkan teori yang terkait. 

Selain itu, peneliti membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang 

disesuaikan dengan kesimpulan sebelumnya dengan harapan adanya perbaikan 

serta perubahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan karya ilmiah ini. 

A. SIMPULAN 

1. Simpulan Umum 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang 

telah dikemukakan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

“Pembinaan keterampilan sosial dalam penggunaan media search engine bagi 

peningkatan civic intelligence siswa pada mata pelajaran PPKn” berperan sebagai 

upaya dalam pembinaan keterampilan sosial untuk lebih berani berbicara, 

mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi baik dalam 

pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 

sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah serta mencari alternatif solusi 

yang tidak merugikan orang lain. Keterampilan sosial sebagai kemampuan yang 

kompleks untuk menunjukkan perilaku yang baik dinilai secara positif atau 

negatif oleh lingkungan, dan jika perilaku itu tidak baik akan diberikan 

punishment oleh lingkungan. 

Dengan demikian kemampuan seseorang untuk dapat berani berbicara, 

memberi atau menerima (feedback) mengungkapkan setiap perasaan atau 

permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan penyelesaian yang adaptif, 
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memiliki tanggung jawab yang cukup tinggi dalam segala hal, penuh 

pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, mampu menolak dan menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. 

Peningkatan civic intelligence siswa ini menyangkut pendidikan karakter yang 

dilaksanakan dengan mengacu pada konsep Taqwa Character Building yang 

mengembangkan nilai taqwa, yaitu ikhlas, sabar, amanah, disiplin, peduli, cerdas, 

dan ihsan. Dengan demikian ketika siswa melakukan kegiatan belajar mengajar 

mampu mengaktualisasikan tujuh nilai taqwa yang telah dikembangkan dalam 

berbagai indikator pembelajaran, terutama dalam penggunaan media search 

engine ketika di kelas.  

Penggunaan media search engine sebagai sumber informasi yang mampu 

memberikan wawasan yang luas terhadap siswa, dengan demikian  penggunaan 

media teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak positif terhadap 

pembelajaran. Selain itu mampu meningkatkan civic intelligence siswa hal ini 

terlihat dari keterampilan sosial siswa terutama mengenai kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan bekerja sama serta kemampuan bergaul. Dengan 

demikian penggunaan media tersebut mampu menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam hal ini dapat meningkatkan civic intelligence siswa sebagai 

bagian dari masyarakat digital, tidak hanya teoritik melainkan dapat memberikan 

contoh kebiasaan atau prilaku masyarakat yang lebih up to date serta 

berhubungan dengan materi pembelajaran yang sedang di belajarkan di Sekolah. 

2. Simpulan Khusus 

 Hasil penelitian di lapangan mengenai Pembinaan keterampilan sosial 

dalam penggunaan media search engine bagi peningkatan civic intelligence siswa 

Pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Darul Hikam ialah sebagai berikut:       

a. Respon siswa tehadap penggunaan media search engine dalam pembinaan 

keterampilan sosial bagi peningkatan civic intelligence siswa memberikan 

respon positif hal ini terlihat pada antusiasme siswa ketika mengikuti 

pembelajaran PPKn yang dilakukan di kelas, sehingga menimbulkan 

ketertarikan dan keaktifan karena proses pembelajaran yang 
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menyenangkan dan tidak monoton. Selain itu hasil observasi yang 

dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar di kelas dengan menggunakan 

media search engine terlihat siswa antusias dalam pembelajaran PPKn 

serta mempunyai basic competence yang baik sehingga dapat 

meningkatakan civic intelligence Siswa sebagai bagian dari pembinaan 

keterampilan sosial terhadap siswa. 

b. Manfaat pembinaan keterampilan sosial dalam penggunaan media search 

engine bagi peningkatan civic intelligence siswa pada mata pelajaran 

PPKn,  siswa dapat me-review bahan ajar setiap saat dan dimana saja, 

menambah pengetahuan, menambah wawasan dan lebih cepat mengerti 

karena siswa mampu mencari contoh yang relevan dengan materi PPKn, 

ketika pembelajaran PPKn di kelas mampu untuk mengemukakan 

pendapat serta menumbuhkan kreatifitas. Selain itu guru tidak hanya 

membelajarkan siswa agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik 

secara materi yang bersifat kontekstual. Akan tetapi guru PPKn juga 

membentuk kebiasaan serta karakter kewarganegaraan siswa melalui 

penggunaan search engine yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

ketika di kelas. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

peneliti penggunaan search engine telah mengembangkan karakter 

kewarganegaraan siswa, yaitu berupa karakter jujur, mandiri, disiplin, 

tanggung jawab, serta disamping itu mampu meningkatkan civic 

intelligence siswa yang meliputi pengetahuan, wawasan, keterampilan, 

kecakapan, dan lain sebagainya. 

c. Langkah-langkah penggunaan media search engine dalam pembinaan 

keterampilan sosial bagi peningkatan civic intelligence siswa  dengan 

memperhatikan pendekatan scientific, adanya relevansi dengan KI, KD, 

Tujuan pembelajaran serta sesuai dengan materi pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum 2013 serta sebelumnya mempersiapkan perangkat 

penunjang penggunaan media search engine seperti smartphone atau 

laptop. Penggunana media search engine sebagai sumber belajar terbagi 

menjadi beberapa langkah pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 
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dengan pendekatan scientific yaitu mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti yang terdiri dari tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, dan mengkomunikasikan, kemudian langkah terakhir yaitu 

kegiatan penutup. Sebelum menggunakan media Search engine maka 

langkah yang harus dilakukan yaitu adanya perangkat pendukung seperti 

laptop, smartphone, modem, wifi, dan lain sebagainya segala macam 

media informasi dan komunikasi yang ada jaringan internet sehingga 

memudahkan dalam menggunakan media tersebut, disamping itu juga 

perlu adanya kata kunci pencarian dari materi yang akan dicari sehingga 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam menggunakan media search 

engine.  

d. Kendala dalam penggunaan media search engine yaitu apabila siswa tidak 

membawa perangkat penunjang penggunaan media search engine, jaringan 

internet atau koneksi internet, wifi yang mati atau ketika jaringan koneksi 

internetnya loading, sehingga memperlambat pencarian tugas. Selain itu 

mengenai ketersediaan materi yang didapatkan melalui pencarian media 

search engine terkesan sama antar satu siswa dengan siswa lainnya, karena 

kemudahan akses internet yang dapat diakses, maka disitu tugas guru ialah 

memberikan pembinaan terhadap siswa dalam cara pengambilan materi 

yang baik dan benar melalui pencarian search engine di internet, sehingga 

siswa diberi penjelasan mengenai cara mengutip dari sumber supaya 

terhindar dari plagiatisme serta dalam mengutip siswa diberikan 

pemahaman agar tidak hanya copy paste namun siswa dituntut untuk bisa 

berkreativitas dengan memberikan argumen sendiri terhadap hasil 

pencarian yang didapat melalui internet sebagai penilaian afektif dalam 

peningkatan civic intelligence siswa sebagai penilaian kognitif dan 

psikomotorik. 

 

B. SARAN 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 

Guru hendaknya mampu memberikan pengawasan yang lebih intensif 

terutama dalam penggunana search engine di kelas, selain itu memberikan 

pengawasan terhadap perilaku yang dilakukan oleh siswa. Peran guru 

hendaknya terlihat supaya penggunaan media search engine tidak menjadi 

faktor yang membahayakan bagi siswa, baik dalam mempengaruhi sikap, 

pola pikir dan hal lainnya. Adanya Himbaun yang bersifat persuasif untuk 

tidak melakukan tindakan plagiatisme hal yang paling pokok dalam 

penggunaan media search engine, khususnya dalam pembuatan tugas 

siswa, artinya bahwa tugas yang dikerjakan oleh siswa harus memenuhi 

kaidah yang memenuhi aturan yang salah satunya adalah tidak plagiat, 

plagiat mempunyai arti mengambil segala hasil cipta seseorang secara 

sama keseluruhannya. Peran guru PPKn hendaknya central dalam 

mengawasi setiap perilaku siswa, kreatif dalam memberikan tugas PPKn, 

inovatif dalam menyampaikan materi ajar, tiga hal pokok yang dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai unsur pendorong minat para siswa 

atau peserta didik dalam menyukai PPKn. Selain itu guru PPKn hendaknya  

menyentuh aspek civic skill, civic attitude dan civic knowledge. Selain itu, 

guru hendaknya memberikan evaluasi atas hasil (tugas) siswa dengan 

menjelaskan kekurangan dan kelebihan tugas yang telah dibuat siswa. 

Berkaitan dengan tugas siswa, peran guru tidaklah lepas tangan dalam 

segala aktivitas siswa dan guru hendaknya lebih selektif lagi sehingga 

adanya efektivitas penggunaan media yang sesuai dengan penggunaannya 

sehingga tidak mengganggu siswa dalam mengerjakan tugas pelajaran 

yang lain serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Bagi Siswa 

Hal yang perlu diperhatikan siswa terhadap pembinaan keterampilan sosial 

dalam penggunaan media search engine bagi peningkatan civic inteligence 

siswa yaitu siswa hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi, sehingga mampu menggunakan media search 

engine sesuai dengan porsinya. Selain itu seharusnya siswa lebih aktif, 
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kreatif dan inovatif dalam mengerjakkan tugas PPKn melalui media search 

engine. Siswa hendaknya dalam menggunakan media search engine  

disesuaikan dengan waktu dan tugas yang lebih efektif. Dalam 

pengambilan tugas di media search engine siswa tidak boleh mengambil 

materi tanpa mencantukan sumber. Dalam pengambilan tugas dengn media 

search engine siswa seharusnya tidak copy paste melainkan harus 

diuraikan kembali menurut pendapat masing-masing. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya memberi dukungan penuh dalam efektifitas 

penggunaan media search engine, seperti memfasilitasi siswa dalam hal 

penggunaan media search engine yang lebih baik dan lebih lengkap dari 

sekarang. Sekolah hendaknya memberikan pengarahan atau memberikan 

himbauan kepada siswa akan batasan-batasan menggunakan media search 

engine. Sekolah hendaknya mampu mendukung segala sesuatu dalam 

peningkatan model pembelajaran yang inovatif bagi guru sehingga dapat 

mendukung dalam peningkatan proses pembelajaran. Sekolah hendaknya 

mendukung segala aktifitas siswa yang bertujuan untuk peningkatan mutu 

pendidikan. 

4. Bagi Institusi/Jurusan 

Proses Pembelajaran PPKn merupakan proses kegiatan belajar peserta 

didik yang direkayasa oleh seluruh komponen belajar yang meliputi guru, 

materi, metode,  media, sumber dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan 

pengertian sebagai Institut atau jurusan hendaknya mendukung penuh 

dalam setiap program terencana dan sistematik dalam ranah pendidikan 

dalam mewujudkan warga negara yang baik maka diperlukan peran serta 

bagi instritusi atau jurusan mampu memberikan inovasi-inovasi 

pembelajaran yang baru serta mampu mendukung penuh terhadap 

penggunaan media dalam hal ini penggunaan media search engine 

pembelajaran yang di gunakan di sekolah sebagai cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran  
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan mengenai pembinaan keterampilan sosial dalam 

penggunana media search engine bagi peningkatan civic intelligence siswa 

belum mampu memberikan kontribusi yang sempurna untuk peneliti 

sendiri maupun civitas akademika lainnya. Untuk itu perlu adanya 

pengkajian, penelaahan serta pembaharuan dalam mengkaji lebih 

mendalam terkait penelitian ini mengingat berbagai kelemahan dalam 

penelitian ini. Maka peneliti menyarankan kepada peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis serta penelitian yang 

mampu memberikan pengkajian lebih mendalam  terhadap pembinaan 

keterampilan sosial berikut indikator-indikatornya, pengkajian ulang 

mengenai manfat penggunaan media search engine dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas serta mengenai peningkatan civic intelligence siswa 

yang mampu mempengaruhi terhadap perkembangan keterampilan sosial 

serta penilaian aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotik siswa. 

 

 

 


