
 

 

135 

 

Senalice Mara, 2013 

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah 
Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Pendidikan 

Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Peserta didik di SMA Negeri 

Abepura Kota Jayapura) yang dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi serta 

mengacu pada pendapat dari beberapa pakar atau ahli yang relevan, maka 

kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi serta pembahasan hasil penelitian, pada akhir penulisan ini akan 

dijabarkan beberapa kesimpulan dan diajukan beberapa rekomendasi yang kiranya 

dapat bermanfaat: 

1. Kesimpulan Umum 

Kesimpulan umum merupakan kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang 

diteliti, yaitu tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun 

nasionalisme genarsi muda di SMA Negeri 1 Jayapura. Menanamkan nasionalisme 

melalui pembelajaran PKn disampaikan kepada peserta didik memiliki tujuan 

yang tidak hanya menambah wawasan pengetahuan akan nasionalisme, tetapi dapat 

membina peserta didik sebagai warga negara. Dengan memiliki jiwa nasionalisme 

maka peserta didik yang merupakan penerus citi-cita bangsa dapat melestarikan 

kebudayaan Indonesia, bangga dan cinta terhadap NKRI,  serta mencintai dan bangga 

akan produk-produk dalam negeri. Ikut serta dalam pengembangan dan pembangunan 

negeri.  

Bangsa tidak akan pernah ada tanpa adanya rasa nosinalisme antar warganya. 

Maka Nasionalisme merupakan hal penting yang mengikat rasa senasib dan 

sepenanggungan terhadap bangsa dan Negara. Nasionalisme adalah satu paham yang 

menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan 

satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Generasi muda saat ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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sangat kekurangan nilai nasionalisme, keadaan inilah yang memicu banyak konflik-

konflik dimana-mana akibat tidak adanya rasa nosionalisme pada diri pribadi. Persaan 

memiliki bangsa ini serasa lenyap. 

  Nasionalisme mengajarkan pada diri kita bahwa kita harus merasa memiliki 

bangsa ini, wilayah dan negara ini meskipun banyak kekurangan, namun juga dijiwai 

oleh semangat untuk memajukan bangsanya demi kelangsungan hidup generasi 

penerus bangsa. Nasionalisme mengajarkan kita untuk saling menghormati satu 

dengan yang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, keyakinan dan 

pendapat, demi menjaga keutuhan bangsanya. Nasionalisme mengajarkan kita untuk 

bangga menjadi bagian dari Negera Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan 

nasionalisme peserta didik itu penting karena bangsa Indonesia yang terdiri dari 

berbagai macam suku bangsa, sangat rawan terhadap konflik. Maka penanamkan 

nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik yang merupakan penerus bangsa  

merupakan suatu keharusan agar mereka lebih mencintai bangsan dan tanah air 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Melalui pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan 

nasionalisme peserta didik disadarkan. Bahwa mencantai tanah air adalah penting 

dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas serta kemajemukan dan 

perbedaan adalah sesuatu yang sulit untuk dipadukan namun mereka para 

peserta didik diajak untuk mampu dan mau memahami serta menghargai perbedaan.  

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya proses 

pembelajaran PKn yang pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara siswa 

dan guru dalam mengoperasionalisasikan materi, media, d a n  metode. Yang 

dilaksanakan secara sistematik pelaksanaan pembelajaran telah diarahkan 

sebagai  subjek pembelajaran yang mengusung nilai-nilai (content embedding 
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values) dan  pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai 

perilaku politik yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik. Hal tersebut telah sejalan dengan Kompetensi Dasar yang ditetapkan 

dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan SMA mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun 

demikian, permasalahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin 

kompleks menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih baik. 

Pada implementasinya, proses pembelajaran PKn telah mengarah kepada 

pengembangan kompetensi kewarganegaraan para siswa, baik itu dalam aspek 

Civic Knowledge, Civic Skills dan Civic Disposition. Materi PKn lebih  

dikontekstualkan dengan realita kehidupan sehari- hari peserta didik, dan 

ditunjang dengan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan nasionalisme 

peserta didik. Meskipun demikian, masih nampak berbagai kelemahan yang 

paling terlihat terletak dalam aspek media, sumber dan metode atas 

capaian pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan diperlukan penyatuan isi 

materi dengan proses pembelajaran lainnya agar terjadi sinergi antara 

pengetahuan, kecakapan, dan kebajikan kewarganegaraan sehingga peserta akan 

berpikir kritis, berperilaku efektif dan bijak dalam merespon masala-masala 

sosial di sekitarnya, serta turut berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Letak SMA Negeri 1 Jayapura yang mudah dijangkau, didukung oleh  

fasilitas belajar yang lengkap, sumber daya manusia yang Pofesional serta peserta 

didik dengan latar belakang yang beragam menjadikan sekolah tersebut  idola pada 

masyarakat Abepura kota jayapura.  

2. Kesimpulan Khusus  

Kesimpulan khusus adalah kesimpulan yang menjadi jawaban atas pertanyaan 



 

 

138 

 

Senalice Mara, 2013 

Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda Untuk Mecegah 
Konflik di Papua (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Jayapura) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

penelitian, yaitu mengenai peran PKn dalam menumbuhkan 

nasionalisme peserta didik, yang terdiri atas Materi, Metode,  Media, kendala dalam 

memngimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhakn 

nasionalisme peserta didik dan  upaya untuk mengatasih kendala dalam 

mengimplementasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan 

nasionalisme peserta didik. Untuk lebih jelaskannya simpulan  dari penelitian ini 

adalah : 

a. Materi Pembelajaran PKn telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dalam 

menanamkan nasionalisme peserta didik melalui pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan. Dalam aspek pengembangan Civic Knowledge 

(pengetahuan kewarganegaraan), pembahasan tentang hakekat bangsa 

dan Negara  disampaikan melalui kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui cara ini dapat membantu peserta didik siswa untuk dapat  memahami 

apa yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan bangsa  bangsa dan 

negara. Dalam aspek  pengembangan Civic Skills (kecakapan berfikir dan 

berpartisipasi), materi pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Jayapura telah 

diarahkan sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang 

mengusung nilai-nila nasionalisme. Dalam pengembangan Civic Disposition 

(pembentukan karakter dan watak kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai 

nasionalisme), watak yang bertanggung jawab, disiplin, dan demokratis, 

cinta tana air diberikan melalui materi yang menekankan pentingnya 

hakekat bangsa dan Negara serta melatih  siswa berperilaku baik dan selalu 

berpartisipasi aktif di sekolah seperti partisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

osis dan ekstrakurikuler. 

b. Dari aspek Media Pembelajaran, penggunaan media dan alat 

peraga sangat minim serta terbatas pada pembelajaran model ceramah 

dan menulis di papan tulis. Akibatnya, proses pembelajaran PKn 
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menjadi kegiatan yang membosankan karena kurang interaktif dan 

minimnya terjadi komunikasi antara guru dan siswa. Dengan keterbatasan 

tersebut, kegiatan pembelajaran di kelas akhirnya cenderung hanya 

berorientasi pada target penguasaan materi, namun gagal dalam membekali 

siswa m emecahkan persoalan dalam jangka panjang dan juga 

proses pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun guru 

selalu berupaya semaksimal mungkin agar semua persoalan tersebut dapat di 

atasi. 

c. Metode pembelajaran PKn yang dianggap relevan  untuk diterapkan 

di SMA Negeri 1 Jayapura yaitu menekankan pada pemecahan masalah 

adalah metode  ceramah, diskusi, voting, serta metode tanya jawab. Melalui 

pemberian tugas individual, siswa diminta untuk menentukan sendiri 

topik permasalahan dan mencari pemecahan masalahnya. Materi pelajaran 

dilaksanakan secara interaktif dengan mengundang sebesar mungkin 

keterlibatan siswa. Tugas mandiri di luar kelas umumnya merupakan 

kunjungan dan observasi ke dinas pemerintahan, Instansi Kepolisian 

dan yang didukung studi literatur dari internet.  

 

d. Dalam  membangun  nasionalisme generasi muda melalui pembelajaran 

dikelas maupun di luar kelas dapat mengalami kesulitan. O l e h  k a r e n a  

i t u  b e r b a g a i  u p a y a  s e l a l u  d i l a k u k a n  terhadap pembangunan 

nasionalisme generasi muda agar perilaku kehidupan generasi muda 

dimasyarakat bisa menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda lainnya. 

Sebab perilaku generasi muda dan masyarakat Papua kususnya generasi 

muda masih jauh dari harapan Program PKn yang diselenggarakan di 

lembaga pendidikan formal seperti sekolah  

 

e. Dalam  mengatasih kendala mengimplementasikan Pendidikan 
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Kewarganegaraan untuk menumbuhkan nasionalisme yaitu dengan berbagai 

cara agar mencapai tujuan pembelajaran, dan diperlukan adanya 

proses pembelajaran PKn yang pada hakikatnya merupakan proses interaksi 

antara siswa dan guru dalam mengoperasionalisasikan materi, media, 

d a n  metode yang dilaksanakan secara sistematik dan terprogram, sebab 

pelaksanaan pembelajaran telah diarahkan sebagai  subjek pembelajaran 

yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan  pengalaman 

belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku politik yang 

perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal 

berkaitan dengan peran pendidikan kewarganegaraan dalam 

menumbuhkan nasionalisme peserta didik. Rekomendasi ini disampaikan 

kepada berbagai pihak terkait yang memiliki kontribusi kuat terhadap pendidikan 

kewarganegaraan khususnya bagi pengajar Pendidikan Kewarganegaraan di 

lapangan. 

1. Kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan khususnya guru-guru asli papua 

untuk terus membekali diri dengan informasi-informasi baru, dan 

melanjtukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat membina dan 

mendidik generasi muda Papua menjadi generasi yang lebih baik di masa 

yang akan datang. 

2. Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di lapangan diharapkan dapat 

terus mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran. Oleh karena itu dalam 

kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini harus 

adanya usaha dari guru untuk dapat mengembangkan materi, media 

dan motode pembelajaran yang dapat menumbuhkan nasionalisme pada diri 

peserta didik. Selain itu untuk para guru direkomendasikan agar terus 
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menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan perilaku dan tutur 

kata sebagai upaya dalam menanamkan nasionalisme, agar tercipta saling 

menghargai dan menghormati perbedaan dan menghormati 

keanekaragaman suku bangsa yang berdiam di bumi Pertiwi. 

3. Kepada peserta didik SMA Negeri 1 Jayapura sebagai generasi penerus 

cita-cita bangsa penulis sarankan agar terus memupuk nasionalismenya 

dengan memberdayakan segenap kemampuan dan kreatifitas yang 

dimilikinya dengan cara meningkatkan motivasi belajar, dan mengubah 

pola pikir bahwa belajar bukan hanya dilakukan di kelas namun juga dapat 

dilakukan di lingkungan dan kehidupan sehari-hari. 

 

4. Kepala  sekolah  diharapkan  dapat  selalu  memberikan  

motivasi dan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  para  guru  untuk  

mengembangkan potensinya demi meningkatakan kompetensinya 

dalam melaksanakan pembelajaran serta mencobakan pembelajaran yang 

actual. 

5.  Kepada para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama 

para pengembang kurikulum pendidikan dari tingkat proponsi sampai 

nasional diharapkan untuk  memanifestasikan nasionalisme ke dalam 

kurikulum pendidikan nasional.  

6. Kepada pengamat dan pemerhati masalah pendidikan, diharapkan terus  

berusaha menyebarkan wacana dan pemahaman multikulturalisme dan 

pendidikan multikultural melalui berbagai media yang lebih efektif dan 

efisien. Mengingat konsep nasionalisme belum terlalu banyak dipahami 

oleh generasi muda Indonesia saat ini. 

7. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan tersebut 

direkomendasikan untuk secara spesifik mengkaji dan menelaah masalah-
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masalah mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan 

nasionalisme generasi muda yang b u k a n  merupakan  hal baru ini 

dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru 

dalam mengimplementasikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dalam menumbuhkan nasionalisme peserta didik dan dapat menerapkan 

model pembelajara yang tepat untuk menjawab tantangan pendidikan 

sekarang ini dengan melihat pada kondisi bangsa saat ini. 


