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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan tematik sebagai upaya 

pembinaan sikap cinta tanah air bagi peserta didik sekolah dasar di Entikong dapat 

dilaksanakan berdasarkan silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang 

sudah di kembangkan. Pembinaan sikap cinta tanah air kepada peserta didik 

sekolah dasar dapat diterapkan melalui pembelajaran PKn  dengan pendekatan 

tematik ( model Webbed ), dengan tidak mengabaikan tujuan pembelajaran yang 

tercantum di dalam RPP. Artinya pembelajaran tematik dapat menjadi jembatan 

yang efektif untuk membina sikap cinta tanah air bagi  peserta didik di sekolah 

dasar diwilayah perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia). Sejalan dengan 

kondisi riil yang ada perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan secara 

berkelanjutan/periodik. Secara khusus kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Program pengembangan pembelajaran tematik yang telah dilaksanakan di 

sekolah dasar entikong telah dilaksanakan sesuai dengan program yang 

ditetapkan oleh BNSP  meliputi : isi, materi, proses pembelajaran , sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana, penilaian (proses/hasil), pengelolaan  

serta anggaran.  

2. Silabus dan RPP yang digunakan  dalam  pembelajaran PKn di SD Negeri 

12 Entikong berdasarkan Kurikulum 1994 yang disempurnakan, dan hasil 
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KKG Kecamatan Entikong, masih bersifat umum belum memenuhi syarat-

syarat perencanaan pembelajaran secara tematik. Pelaksaanaan 

pembelajaran guru cenderung  mengajar dengan cara konvensional, kurang 

menyentuh nilai-nilai yang sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran PKn. 

3. Kendala yang dihadapi oleh guru didalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik antara lain kemapuan dalam memahami kurikulum (KTSP) dan 

konsep pembelajaran tematik, kreativitas guru dalam merancang 

pembelajaran dan evaluasi proses. 

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan pembelajaran tematik 

guna pembinaan sikap cinta tanah air di sekolah dasar antara lain dengan 

melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkelanjutan dan 

melakukan kegiatan peer teaching pembelajaran bagi guru (KKG) 

B. Rekomendasi 

1. Pembelajaran  PKn dengan pendekatan tematik sebagai upaya pembinaan  

cinta tanah air bagi peserta didik, diharapkan dapat dirancang dan 

dilaksanakan secara mandiri oleh setiap guru SD, dengan mengembangkan 

kreativitasnya dalam  memilih dan menentukan metode, strategi, materi,  

media pembelajaran  yang bervariasi dan evaluasi secara terintegrasi.   

2. Pembelajaran PKn sebagai upaya pembinaan sikap cinta tanah air bagi 

peserta didik, diharapkan para guru dapat melakukan pembiasaan dan 



188 
 

 
Sri Utami, 2013 

Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Pendekatan Tematik Dalam 
Upaya Pembinaan  Sikap Cinta Tanah Air ( Di Sekolah Dasar Negeri  Kabupaten Sanggau 
Kalimantan Barat ) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

melakukan refleksi atas manfaat nilai dan  prinsip demokrasi, nasionalisme, 

patriotisme seperti cinta tanah air dalam kehidupan di sekolah. 

3. Guru sebagai pelaksana pembelajaran  di SD perlu  memiliki  pemahaman 

yang utuh tentang pendekatan tematik, baik  dari  sisi  perencanaan, 

pelaksanaan  maupun evaluasi. Pemahaman dan  kemampuan  guru dalam 

melaksanakan  pembelajaran   tematik  akan  semakin  terasah  bila guru 

senantiasa  melakukan  refleksi  diri terhadap pelaksanaan  pembelajaran  

tematik yang diterapkan di kelas. Kolaborasi dengan guru  kelas  lain  

dalam  bentuk team  teaching  atau  diskusi  dan  simulasi micro teaching  

dalam forum Kelompok  Kerja Guru (KKG) dapat  dilakukan   untuk 

meningkatkan  kinerja guru .  

4. Keberhasilan penerapan pembelajaran tematik di sekolah sangat ditentukan 

oleh kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran tematik. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan 

bekerjasama dengan lembaga terkait   dapat memberikan  pelatihan yang 

cukup memadai bagi guru sehingga upaya untuk menerapkan pembelajaran 

tematik  dapat tercapai. 

5. Pembelajaran  PKn dengan pendekatan tematik  terus dikembangkan 

bahkan  dapat dilakukan penelitian tentang pembinaan  sikap cinta tanah air 

dengan subyek yang lebih luas oleh para guru atau para peneliti  untuk di 

daerah perbatasan lainnya seperti  di Sajingan ( Sambas), Jagoibabang ( 

Bengkayang), Senaning ( Sintang)  dan Badau ( Putussibau), yang 

berbatasan dengan  wilayah Serawak -Malaysia  Timur ( data base) .  


