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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembelajaran mengenai 

pewarisan nilai-nilai keteladanan Raden Dewi Sartika yang dilakukan oleh 

peneliti di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Cibingbin, maka dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan fokus permasalahan yang 

sudah dirumuskan. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

Pertama, dalam mendesain pembelajaran sejarah lokal dengan 

menggunakan biografi tokoh Raden Dewi Sartika, guru telah melakukan 

perencanaan pembelajaran yang baik dengan terlebih dahulu mempersiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), memilih metode pembelajaran, media 

pembelajaran, serta sumber belajar yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Media yang digunakan guru adalah proyektor. Metode 

yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan sumber belajar 

yang digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan materi sejarah berbasis 

nilai-nilai keteladanan Raden Dewi Sartika dan sumber dari internet.  

Kedua, pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal berbasis biografi yang sarat 

dengan nilai-nilai keteladanan tokoh Raden Dewi Sartika dilakukan melalui 

tahapan kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatan pembelajaran tersebut yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas dengan mengikuti setiap tahapan pelaksanaan yang telah 

guru susun sebelumnya di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada 

tahapan kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal guru melakukan tahap apersepsi 

dengan memeriksa kehiadiran peserta didik, serta menanyakan materi pelajaran 

mengenai ketokohan Raden Dewi Sartika. Pada kegiatan inti, guru terlebih dahulu 

menayangkan slide power point, yang berisi gambar-gambar yang relevan dengan 

materi nilai-nilai keteladanan Raden Dewi Sartika, serta menjelaskan ketokohan 

Raden Dewi Sartika secara singkat kepada peserta didik. Selanjutnya guru 

melakukan kegiatan penutup dengan memberikan kesimpulan dari materi Raden 

Dewi Sartika dan menanamkan nilai-nilai keteladanannya kepada peserta didik, 
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serta mengevaluasi dengan memberikan tugas kelompok berupa makalah kepada 

peserta didik.  

Ketiga, hasil-hasil pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran sejarah 

berbasis nilai-nilai keteladanan tokoh Raden Dewi Sartika memberikan pengaruh 

positif terhadap pengetahuan dan perilaku peserta didik. Selain memperoleh 

pengetahuan peserta didik juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai 

keteladanan yang tercermin dalam tokoh Raden Dewi Sartika seperti kemandirian, 

kerja keras, dan peduli sosial. Selain itu, pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai 

keteladanan Raden Dewi Sartika meningkatkan pengtahuan dan pemahaman 

peserta didik tentang ketokohan Raden Dewi Sartika itu sendiri.  

Keempat, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam 

pembelajaran sejarah menggunakan bigrafi tokoh Raden Dewi Sartika ialah 

bersifat teknik dan non teknis. Kendala-kendala tersebut meliputi yakni, 

keterbatasan sumber belajar, dan keterbatasan media yang digunakan seperti 

terbatasnya jumlah proyektor yang menunjung proses pembelajaran sejarah 

berbasis nilai-nilai keteladanan Raden Dewi Sartika. Solusi umtuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran yang baik, serta guru dengan matang mempersiapkan media dan 

sumber belajar yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah 

berbasis nilai-nilai keteladanan Raden Dewi Sartika. 

Adapun kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam tesis ini adalah bahwa 

pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai keteladanan yang tercermin dalam 

ketokohan Raden Dewi Sartika dapat membantu guru dalam menerapkan 

pendidikan nilai di kelas. Nilai-nilai yang tercermin dalam ketokohan Raden Dewi 

Sartika di antaranya yaitu nilai kemandirian, nilai kerja keras, dan nilai peduli 

sosial. Nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam diri peserta didik kelas  XI IPS 2 

SMA Negeri 1 Cibingbin. Pendidikan nilai tersebut dapat membantu peserta didik 

dalam meningkatkan akhlak dan prilakunya menjadi lebih baik. Hal ini 

menunjukan bahwa pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai keteladanan tokoh 

Raden Dewi Sartika dapat bermakna dan dihayati oleh peserta didik pada 

kehidupan sosialnya sehari-hari.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, dalam hal ini peneliti 

memberikan saran untuk direkomendasikan. Adapun rekomendasi yang diberikan 

peneliti adalah untuk berbagai pihak yang terkait dan memiliki kontribusi 

terhadap perkembangan pembelajaran sejarah terutama sejarah lokal. Adapun 

rekomendasi yang peneliti kemukakan, antara lain yakni: 

1. Guru Sejarah 

Guru harus melaksanakan pembelajaran sejarah dengan mengembangkan 

materi pelajaran yang berada di lingkungan peserta didik, sehingga peserta 

didik mengenal sejarah daerahnya dan meningkatkan kesadaran sejarah peserta 

didik melalui pembelajaran sejarah lokal. Selain itu, guru yang mengajarkan 

mata pelajaran sejarah, diharapkan memahami dan mengembangkan materi 

sjearah yang terdapat di dalam buku teks, dan melengkapinya dari berbagai 

sumber lain bila dirasakan perlu. Guru haru mempersiapkan metode dan media 

belajar yang dapat menarik peserta didik agar termotivasi dalam memahami isi 

materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya telah ditetapkan.  

2. Pihak Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan mampu meningkatkan fasilitas yang menunjung 

proses belajar mengajar terutama ketersediaan media proyektor dan akses 

internet. Karena hal tersebut mendorong guru dan peserta didik dalam 

mengembangkan materi pembelajaran. Selain itu pihak sekolah juga 

diharapkan dapat memperlengkap fasilitas membaca, dengan menambahkan 

literasi-literasi di perpustakaan baik yang berhubungan dengan dunia 

pendidikan maupun lebih bersifat ilmu-ilmu umum yang dapat membantu 

peserta didik dan guru-guru dalam meningkatkan pengetahuan. 

3. Peserta Didik 

Peserta didik khususnya kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Cibingbin, diharapkan 

giat mengeksplor sumber-sumber belajar yang ada di sekitar tempat tinggalnya 

sehingga mampu mengembangkan potensi diri baik di bidang pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap atau perilaku. Peserta didik juga diharapkan dapat 

meningkatkan minat dalam membaca, karena dengan membaca peserta didik 

dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan pengetahuan tersebut akan 
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berpengaruh baik terhadap perkembangan peserta didik di masa yang akan 

datang. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga dapat dikembangkan 

dan menghasilkan penelitian lanjutan yang dapat memberikan pencerahan bagi 

dunia pendidikan. Pembelajaran sejarah memberikan pemahaman akan masa 

lalu, dan memberikan pedoman bagi masa yang akan datang. Terutama dalam 

pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai keteladanan Raden Dewi Sartika, 

nilai-nilai yang tercermin dalam tokoh Raden Dewi Sartika perlu diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari agar generasi mendatang dapat menghargai jasa 

para pahlawannya. Selanjutnya peneliti juga merekomendasikan kepada para 

peneliti selanjutnya untuk lebih menggali nilai-nilai yang tercermin dalam 

ketokohan Raden Dewi Sartika, karena nilai-nilai yang tercermin dari Raden 

Dewi Sartika bukan hanya kemandirian, kerja keras, dan peduli sosial.  

 

 


