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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah 

dilakukan, peneliti memperoleh beberapa temuan penelitian yang kemudian 

dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan dan mengajukan beberapa saran. 

Adapun kesimpulan peneliti rumuskan antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan nilai-nilai cinta tanah air kepada siswa di Kelas VIII G SMP 

Negeri 3 Lembang dilakukan dengan cara: Melaksanakan upacara bendera 

setiap hari senin, artinya upacara bendera merupakan salah satu bentuk 

penghormatan siswa kepada jasa para pahlawan. Melatih siswa untuk aktif 

dalam berorganisasi, artinya siswa dilatih untuk melakukan kerja sama 

dalam bentuk kegiatan organisasi. Mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu 

wajib nasional kepada siswa, yang bertujuan membuat siswa memiliki 

karakter yang baik melalui kegiatan ini. Penggunaan Bahasa Indonesia 

dalam aktivitas sehari-hari, artinya siswa harus memiliki etika berbahasa 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pendidikan moral 

yang bertujuan untuk membentuk siswa agar menjadi orang bersusila yang 

cakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan datang. 

2. Ada tiga tahap proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan guru di kelas 

VIII G SMP Negeri 3 Lembang yaitu: Kegiatan pendahuluan (awal) yang 

bertujuan menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga siswa siap 

mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian kegiatan inti pembelajaran 

yaitu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran terpadu yang 

menekankan pada proses pembentukan pengalaman (learning experience) 

bagi peserta didik yang bersifat situasional artinya pembelajaran terpadu 

dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat proses pembelajaran 
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berlangsung. Terakhir kegiatan penutup/tindak lanjut yang bertujuan untuk 

menenangkan dan melakukan refleksi dalam rangka evaluasi 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, tampak bahwa kegiatan 

pembelajaran IPS yang dilakukan di kelas VIII G SMP Negeri 3 Lembang 

telah berjalan dengan baik. 

3. Karakter cinta tanah air siswa kelas VIII G SMP Negeri 3 Lembang 

mengalami perkembangan setelah menyaksikan tayangan Jejak Petualang 

yang dijadikan media pembelajaran IPS. Dengan menggunakan media 

tayangan Jejak Petualang menimbulkan minat siswa dalam belajar IPS 

serta menumbuhkan kesukaaan siswa terhadap keragaman budaya dan 

keindahan alam Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan media video Jejak Petualang membuat para siswa menjadi 

lebih mengenal keanekaragaman budaya dan keindahan alam Indonesia. 

Pengenalan siswa terhadap kebudayaan dan alam Indonesia dapat 

dijadikan titik awal untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. 

 

B. Saran 

Dengan mengacu pada beberapa kesimpulan di atas, peneliti akan 

mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pihak-pihak terkait antara lain: 

a. Pihak Sekolah 

1) Sekolah hendaknya menjalin kerjasama dengan pihak lain guna 

membantu sekolah dalam memenuhi fasilitas pendidikan, karena 

pendidikan akan semakin maju jika didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai. 

2) Sekolah hendaknya menambah ekstrakurikuler yang mengangkat 

budaya-budaya tradisional supaya siswa lebih sering mengakses 

kebudayaan nasional ketimbang kebudayaan asing. 

b. Bagi Guru 
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1) Guru hendaknya lebih memberikan contoh nyata dihadapan siswa 

tentang perwujudan rasa cinta tanah air. 

2) Guru lebih menerapkan karakter kebangsaan untuk meningkatkan rasa 

cinta tanah air dalam materi pembelajarannya supaya siswa lebih 

sering menerima informasi mengenai bentuk-bentuk cinta terhadap 

tanah air. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa harus lebih peduli terhadap tanah air dan mampu 

mengaplikasikan sikap yang menunjukan rasa cinta terhadap tanah air. 

2) Siswa harus rajin belajar supaya menjadi pintar dan berprestasi serta 

berakhlak mulia sebab perwujudan cinta tanah air bias ditunjukan 

dengan cara berprestasi di bidangnya masing-masing serta memiliki 

akhlak yang mulia. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti karakter cinta tanah air 

siswa di sekolah yang memiliki tingkat rasa cinta tanah air yang rendah 

serta menemukan penyebab dan dapat memberikan solusinya. 

 


