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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab 5 ini merupakan kesimpulan dari hasil kajian tentang “Pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran PKn”. Kesimpulan yang penulis rumuskan 

berdasarkan atas data yang terkumpul dari objek penelitian. Data yang telah 

diolah dan dianalisis kemudian ditafsirkan dalam bentuk tulisan dan bahasa karya 

ilmiah. Selain itu, peneliti membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian 

yang disesuaikan dengan kesimpulan sebelumnya dengan harapan adanya 

perbaikan serta perubahan terutama bagi objek penelitian dan pada umumnya bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan karya ilmiah ini. 

 

A. Kesimpulan 

1. Kesimpulan umum  

Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar merupakan salah 

satu upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar afektif siswa karena sekolah 

merupakan tempat diamana siswa berinteraksi sehari-hari antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat sekitar, dan siswa dengan 

lingkungannya. Lingkungan yang berada disekitar sekolah SMP Pasundan 

merupakan lingkungan yang cukup kompleks dimana diasana banyak terjadi 

aktifitas kehidupan sosial masyarakat sekitar yang majemuk karena merupakan 

salah satu tempat yang dekat dengan pusat kota. Oleh sebab itu selain 

menggunakan sumber belajar yang berada di sekolah seperti perpustakaan, LAB, 

dan buku paket, guru juga memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai 

sumber untuk dikaitkan dengan materi yang sedang diajarkan khususnya pada 

materi tentang norma dengan cara mengajar seperti ini siswa semakin menyimak 

dan mampu memahami materi yang diajarkan karena siswa diberikan beberapa 

contoh-contoh realita kehidupan masyarakat sekitarnya yang berkaitan dengan 

materi tentang norma misalanya ketika menerangkan contoh-contoh berkenaan 

dengan pelanggaran norma serta menerangkan jenis-jenis norma dengan seperti 
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itu siswa merasa tidak jenuh dan bisa jauh lebih paham dibandingkan dengan guru 

mengajar dengan metode seperti biasa ketika siswa semakin paham dengan materi 

maka hal ini juga dapat berdampak kepada hasil belajar yang siswa ikuti.   

2. Kesimpulan Khusus 

a. Gambaran keadaan lingkungan sekolah yang dianggap sebagai sumber 

belajar di SMP Pasundan 4 Bandung berdasarkan pengamatan di lapangan 

diketahui bahwasannya sumber belajar itu tidak terpaku  pada 

perpustaakaan sekolah saja, namun lebih dari itu lingkungan sekitar 

sekolah juga harus dapat dijadikan sumber belajar, dalam hal ini yaitu 

lingkungan masyarakat yang merupakan lingkungan paling strategis bagi 

tumbuh kembangnya jiwa sosial siswa. 

b. Gambaran hasil belajar afektif siswa tentunya siswa mampu mengerti 

tentang materi  norma yang diajarkan dengan melihat gambaran perolehan 

hasil angket yang menunjukan suatu peningkaan terhadap hasil belajar 

afektif . siawa lebih mengerti dan tau akan norma kesopanan mengtahui 

norma-norma diantaranya norma kesopanan, hukum, dan agamaserta 

dilakujkan dengan sebuah perbuatan yang dipraktekan dalam kehidupan 

sehari-hari.         

c. Metode guru dalam memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar dalam meningkatkan kualiatas pembelajaran PKn di SMP 

Pasundan 4 Bandung berdasarkan pengamatan dilapangan metode yang 

digunakan biasanya smetode konvensional ceramah bervariasi 

dikolaborasikan dengan pemanfaatan gambaaran keadaan lingkungan 

sekitar sekolah yang dijadikan contoh sebagai contoh sumber belajar pada 

saat pembelajaran PKn yang berkaitan dengan materi tentang norma. 

Selain itu juga terkadang guru mencoba dengan metode pengamatan 

(obsevasi) dilapangan sehingga siswa dapat merasakan bagaimana kondisi 

masyarakat dan mobilitas sosial secara penuh hal ini berfungsi untuk 

melatih kepakaan siswa terhadap kehidupan sosial dan juga dapat melatih 

pekembangan berpikir keritis siswa. 
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d. Lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat meningkatkan kualitas 

hasil belajar afektif  PKn di SMP Pasundan 4 Bandung berdasarkan 

hipotesis peneliti sebelumnya serta ditambah dengan hasil perhitungan 

angket ternyata terdapat pengaruh positif  Jika ukurannya digambarkan 

dengan menggunakan aturan Sugiyono dengan nilai korelasi 0,552, maka 

keeratan hubungan termasuk kepada kategori sedang di mana nilai yang 

dideskripsikan antara 0,40-0,599. Oleh karena itu, hubungan antara 

keduanya mampu menjadi titik tolak pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dalam memproses paradigma pembelajaran 

konvensional ke arah paradigma pembelajaran yang bersifat modern 

sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak hanya menitik beratkan 

pada aspek kognitif saja tetapi juga menitiberatkan pada kemampuan dan 

keterampilan berpikir aktif siswanya guna meningkatkan hasil belajar.   

dengan hasil menunjukkan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber 

belajar berpengaruh positif signifikan sebesar 0,305 terhadap hasil belajar 

siswa. Sehingga jika digambarkan secara deskriptif maka variabel Y 

dipengaruhi oleh variabel X sebesar 30,5%. Namun sisanya sebesar 69,5 

% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diteliti. Hal ini 

menunjukan terdapat perubahan hasil belajar afektif siwa setelah 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Dengan 

perubahan yang dikategorikan pada perubahan sikap yang dituangkan 

pada sekala sikap.  

e. Kendala gruru dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar ini tidak lepas dari beberapa faktor seperti : 1). Adanya stigma 

negatif pihak sekolah terhadap lingkunga sekolah yang berada di sekitar 

SMP Pasundan 4 Bandung; 2). Terbatasnya alokasi waktu pembelajara; 

3). Pembantasan aktivitas siswa untuk menjaga kondusifitas 

pembelajaran; 4). Terbatasnya kemampuan guru dalam memanfaatkan  

berbagai sumber belajar. 
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B. Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

di kelas-kelas lainnya untuk mengembangkan konsep pembelajaran 

yang tidak terpaku pada ruangan kelas, serta dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar siswa akan semakin termotifasi untuk belajar 

hal ini jelas akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Namun, sebelumnya ada Perencanaan yang mesti dilakukan guru 

ketika akan memanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar  

hendaknya memperhatikan lingkungan yang akan dijadikan sebagai 

sumber belajar karena tidak semua lingkungan baik untuk dijadikan 

sumber belajar. Selain itu juga pengondisian siswa di kelas pada saat 

akan melaksanakan pembelajaran diluar kelas apakah cukup kondusif 

atau tidak, serta efektifitas  waktu pada saat memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar  yang harus  diperhatikan karena akan 

lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar akan maksimal apabila guru mampu berinovasi dengan 

lingkungan yang ada.  

2. Bagi Sekolah 

Dalam pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

janganlah memandang lingkungan sebagai hal yang negative. Justru 

lingkungan memberikan suatu kontribusi kepada siswa agar lebih peka 

serta mampu berinteraksi terhadap lingkungan sekitar dan juga 

mampu memahami dan menghormati aspek-aspek yang berada 

diamasyarakat sekitar sekolah. Seharusnya sekolah dapat mefasilitasi 

guru dalam mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang tidak 

terpaku pada pembelajaran konvensional, serta sekolah dapat 

meperbaharui sarana dan prasarana di sekolah.    
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3. Bagi Institusi/Jurusan 

Pendidikan melalu pengamatan sosisal masyatrakat seperti 

pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai siumber belajar merupakan 

bagian dari metode pembelajaran di Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan terkait pendidikan berbasis kontekstual. 

Seyogyanya pihak tersebut lebih mendukung penuh kegiatan yang 

bersifat aktivitas pemebelajaran tidak hanya di sekolah tempat peneliti 

tetapi juga lebih banyak diaplikasikan di kelas Jurusan Pendidikan 

Kewarganegaraan tingkat Perguruan Tinggi. Selain itu, perlu adanya 

sosialisasi mendalam melalui seminar atau pelatihan bagi guru-guru 

PKn yang nantinya bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran di 

kelas.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan peneliti kemungkinan dirasa belum cukup 

memuaskan bagi peneliti maupun civitas akademika lainnya. Oleh 

karena itu, perlu pengkajian penelitian mengingat berbagai kelemahan 

dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitaian dengan menggunakan 

metode yang berbeda seperti metode eksperimen agar lebih bisa 

memstikan dampak apa saja yang diperoleh dari hasil penelitiannya. 

 

 

 

     


