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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. SIMPULAN 

1. Simpulan Umum 

Media puisi bertema perjuangan adalah media pembelajaran yang bertujuan 

untuk menggugah dan meningkatkan semangat belajar siswa ke arah pembinaan 

nilai-nilai nasionalisme dalam pembelajaran PPKn. Puisi-puisi yang dipilih 

merupakan puisi dengan tema perjuangan yaitu “Diponegoro, Krawang-Bekasi, 

dan Persetujuan dengan Bung Karno karya Chairil Anwar”, “Kita adalah Pemilik 

Sah Republik Ini karya Taufiq Ismail”, “Ode Buat Proklamator karya Leon 

Agusta”, dan “Pahlawan Tak Dikenal karya Toto S. Bachtiar”. Materi yang dipilih 

adalah berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang sarat akan 

nilai-nilai nasionalisme yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Penggunaan 

media puisi bertema perjuangan turut melibatkan partisipasi siswa untuk 

membacakan puisi-puisi perjuangan di depan kelas. Selain itu, siswa yang dibagi 

secara berkelompok dibelajarkan untuk memaknai puisi yang dibacakan dan 

dikaitkan dengan materi pembelajaran. Perwujudan nilai-nilai nasionalisme 

tersebut seperti semangat belajar yang tinggi untuk menjadi siswa berprestasi, 

saling toleransi dan menghargai teman, bekerja sama dan mengutamakan 

kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi, dan berani mengemukakan 

pendapat. Media ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran PPKn. Melalui 

media ini, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami materi tetapi juga 

mengasah kepekaan perasaan, emosi, dan semangat siswa untuk menguatkan 

nilai-nilai nasionalisme. 

2. Simpulan Khusus 

Berdasarkan hasil penelitian berupa analisis, refleksi, diskusi, dan tindakan 

yang telah dilaksanakan melalui proses pelaksanaan tindakan kelas dimulai 

dengan siklus I sampai siklus III di kelas VII A SMP Laboratorium Percontohan 

UPI Bandung mengenai “pengembangan media pembelajaran puisi bertema 
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perjuangan untuk menguatkan nilai-nilai nasionalisme siswa dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan”, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum guru melaksanakan proses pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran puisi bertema perjuangan, guru melakukan proses perencanaan 

dengan mempersiapkan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

skenario pembelajaran, enam buah teks puisi, format penilaian siswa secara 

individu berupa observasi sikap siswa, observasi keterampilan siswa, soal pre 

dan post test. Sedangkan penilaian kelompok berupa format observasi sikap. 

Pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan dalam tiga siklus karena dalam 

siklus III pelaksanaan PTK, tujuan pembelajaran diharapkan telah dicapai 

dengan optimal dan maksimal. 

2. Pelaksanaan PTK ini ternyata sesuai dengan yang telah direncanakan karena 

dalam siklus III peneliti menganggap bahwa pembelajaran telah mencapai 

hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu menguatkan nilai-nilai 

nasionalisme siswa. Pada pelaksanaan siklus I memang belum terlihat 

perubahan sikap siswa. Guru juga masih canggung dalam menggunakan 

media puisi bertema perjuangan. Pada pelaksanaan siklus II, guru 

meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan baik dan telah terlihat 

perubahan pada sikap siswa dibandingkan dengan siklus I, siswa telah 

menunjukkan semangat belajar, saling menghargai dan toleransi, 

mengutamakan kepentingan kelompok, dan menghayati pembacaan puisi 

bertema perjuangan. Pada pelaksanaan siklus III, guru dan siswa sama-sama 

menunjukkan peningkatan. Kemampuan guru dalam menggunakan media 

puisi bertema perjuangan semakin baik dan nilai-nilai nasionalisme siswa 

semakin nampak ditunjukkan hampir semua siswa di kelas seperti semangat 

dan antusias belajar, saling toleransi dan menghargai teman, bekerja sama dan 

mengutamakan kepentingan bersama, dan berani mengemukakan pendapat. 

3. Setelah pelaksanaan PTK menggunakan media puisi bertema perjuangan, 

nilai-nilai nasionalisme siswa telah menunjukkan peningkatan dari 

sebelumnya. Kemampuan guru juga semakin meningkat dalam menggunakan 
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media pembelajaran puisi bertema perjuangan. Namun terdapat kendala yang 

menghambat dan menjadi tantangan dalam pelaksanaan PTK ini. Kendala 

yang dihadapi adalah bahasa dalam kalimat puisi yang digunakan. Kalimat 

puisi tersebut didominasi bahasa kias dengan banyak makna. Sehingga hal 

tersebut membuat siswa sempat kebingungan dalam mengaitkan makna 

dengan materi pembelajaran. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi adalah dengan membantu siswa untuk menerjemahkan 

maksud dari puisi tersebut, mengarahkan siswa pada maksud puisi tersebut, 

sehingga siswa akan memahami betul makna yang terkandung di dalamnya. 

 

B. REKOMENDASI 

Dari hasil penelitian ini, beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru diharapkan dapat meningkatkan lagi pemahaman dan kemampuan pada 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan media pembelajaran puisi 

bertema perjuangan, sehingga penerapannya dalam pembelajaran PPKn akan 

lebih optimal dan maksimal terutama dalam menguatkan nilai-nilai 

nasionalisme siswa. 

b. Guru diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan lagi peran dan 

fungsinya sebagai fasiltator, mediator, dan evaluator. 

c. Guru diharapkan dapat menambah khazanah media pembelajaran, sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dengan variasi media yang 

digunakan. 

2. Bagi Siswa 

a. Siswa diharapkan senantiasa meningkatkan dan terus memupuk nilai-nilai 

nasionalisme minimal dalam lingkungan sekolah. Terlebih dengan 

diberlakukannya kurikulum 2013 yang menekankan pada aspek afeksi siswa, 

sehingga implementasi nilai-nilai nasionalisme yang kuat dapat menjadi salah 

satu kontribusi siswa untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia. 



155 

 

 
Iis Isnaeni, 2015 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PUISI BERTEMA PERJUANGAN UNTUK MENGUATKAN 
NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

b. Siswa diharapkan tetap mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme tidak 

hanya dalam mata pelajaran PPKn tetapi juga dalam semua mata pelajaran di 

sekolah. Siswa dapat menunjukkannya dengan semangat dan antusias 

mempelajari semua pelajaran dengan baik agar menjadi siswa yang 

berprestasi dan dapat ikut menyumbangkan prestasi bagi bangsa dan negara 

Indonesia. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya mengadakan evaluasi secara rutin terhadap guru dan 

siswa dalam pembelajaran sehingga kinerja guru dan hasil belajar siswa dapat 

terpantau dengan baik. 

b. Sekolah hendaknya turut mendukung kelangsungan proses pembelajaran 

dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna 

mengoptimalkan pembelajaran agar proses pembalajaran menjadi lebih 

berkualitas. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kembali 

penelitian sejenis dengan menggunakan variabel yang berbeda seperti dikaitkan 

dengan ketajaman analisis siswa. Demikian pula dalam metode penelitian yang 

digunakan dapat menggunakan metode lain seperti metode kualitatif deskriptif 

atau studi kasus, dan sebagainya. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan studi 

yang lebih baik dan bermanfaat di masa mendatang. 

5. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Memperdalam lagi pembekalan pengetahuan berkaitan dengan media 

pembelajaran dan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk 

menciptakan media pembelajaran yang beragam sebagai bekal menjadi guru 

di masa mendatang. 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang bagi mahasiswa untuk 

berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan dan menciptakan media 

pembelajaran lain sebagai kebutuhan pembelajaran. 


