
108 
 

Riyan Rinjani,2020 
PENGEMBANGAN KARAKTER CINTA TANAH AIR PADA PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN 
MENYANYIKAN LAGU-LAGU NASIONAL 

Universitas Pendidikan Indonesia │ respository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI,  DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Dari uraian yang telah dibahas dalam beberapa bab sebelumnya, didapatkan 

suatu kesimpulan yang terinci dalam uraian berikut:  

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan uraian penelitian ini didapat suatu kesimpulan bahwa 

menyanyikan lagu-lagu nasional melalui program ekstrakurikuler Harmony Choir 

mampu mengembangan karakter cinta tanah air pada peserta didik SMAN 1 

Cikalong. Kegiatan menyanyikan lagu-lagu nasional dilaksanakan dalam tiga basis 

yaitu dalam pembelajaran kurikuler, pembiasaan, dan ekstrakurikuler. Adapun 

pengembangan cinta tanah air dalam ekstrakurikuler Harmoni Choir dilaksanakan 

dengan pemaknaan lagu-lagu nasional yang menggunakan beberapa metode, 

meliputi metode menasehati (moralizing), metode serba membiarkan, metode 

model (modeling), dan metode VCT (Value Clarification Technique). Selain itu 

pendekatan yang digunakan pelaksanaannya meliputi pendekatan penanaman nilai, 

pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan 

pembelajaran berbuat.  

5.1.2 Simpulan Khusus 

Beberapa poin utama yang menjadi simpulan khusus dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Lagu wajib nasional mengandung unsur-unsur nilai yang bersifat patriotis, 

ungkapan cinta tanah air, gotong royong, keberanian, kemandirian, semangat 

kebangsaan, dan ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan atas kemerdekaan. 

Lagu nasional di tetapkan oleh pemerintah sebagai lagu wajib nasional dalam 

usaha untuk menghidupkan dan menanamkan rasa kebangsaan, persatuan dan 

persaudaraan serta memupuk semangat Proklamasi 1945 pada jiwa seluruh 

rakyat Indonesia. 

b. Pengembangan nilai cinta tanah air yang digunakan dalam pembelajaran 

melalui lagu wajib nasional dalam ekstrakurikuler Harmoni Choir dilakukan 

dengan empat metode yaitu: (1) metode menasehati (moralizing); (2) metode 
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serba membiarkan; (3) metode model (modeling); dan (4) metode VCT (Value 

Clarification Technique). Adapun pendekatan yang diimplementasikan dalam 

pengembangan cinta tanah air dalam ekstrakurikuler Harmoni Choir meliputi 

pendekatan penanaman nilai, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi 

nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. 

c. Bentuk-bentuk perilaku cinta tanah air yang dicerminkan siswa sebagai 

dampak dari kegiatan ekstrakurikuler Harmoni Choir dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah dapat dilihat dari beberapa sikap berikut, yaitu: (1) 

menjaga dan melindungi negara dicerminkan dengan menjaga kebersihan 

lingkungan dan semangat mempelajari wilayah Indonesia; (2) Sikap rela 

berkorban/patriotisme dicerminkan dengan mementingkan kepentingan 

bersama serta semangat berprestasi; (3) menjunjung persatuan Indonesia 

dicerminkan dengan perilaku yang baik dalam upacara; (4) Melestarikan 

budaya Indonesia dicerminkan dengan memakai hasil kebudayaan daerah; (5) 

cinta dan bangga berbangsa Indonesia dicerminkan dengan mengucap rasa 

syukur dengan penuh kebanggaan; dan (7) menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan yang dicerminkan dengan aktif berkegiatan sosial. 

d. Kontribusi kegiatan ekstrakurikuler Harmoni Choir terhadap Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu: (1) mendorong terwujudnya visi Pendidikan 

Kewarganegaraan; (2) memperkaya pendekatan dan metode mengajar dalam 

Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) mendorong terbangunnya karakter 

bangsa dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

 

5.2 Implikasi    

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa implikasi yang 

meliputi segi teoritis, segi kebijakan, segi praktis, dan segi isu. Beberapa implikasi 

tersebut diuraikan dalam poin-poin berikut.  

a. Pengembangan karakter tidak hanya dilakukan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan karakter. Salah satunya adalah melalui kegiatan 

pemaknaan lagu nasional dalam ekstrakurikuler. Variasi metode 

pengembangan nilai karakter ini akan memberikan manfaat yang lebih besar 
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karena bersentuhan dengan keadaan sehari-hari siswa dan dengan kegiatan 

yang lebih menyenangkan.  

b. Variasi metode pengembangan nilai ini berkontribusi pada kajian tentang 

pendekatan dan metode mengajar nilai karakter dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan yang dapat diimplementasikan di dalam kelas.  

c. Penggunaan lagu nasional sebagai sarana pengembangan karakter cinta 

tanah air peserta didik lebih efektif karena dilakukan dengan dorongan 

minat dan bakat siswa.  

d. Implikasi terhadap Kebijakan 

Adanya pengembangan karakter cinta tanah air melalui pemaknaan 

lagu nasional dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan 

baru yang lebih efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan 

nasional serta terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.  

e. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberi gambaran terhadap 

penyelenggaraan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam setiap kegiatannya.  

f. Metode dan pendekatan dalam penelitian ini digunakan sebagai referensi 

dalam menentukan model pembelajaran nilai yang efektif baik dalam 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas khususnya yang bertujuan 

untuk menguatkan cinta tanah air.  

g. Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk dapat 

memperbaiki penyelenggaraan pengembangan karakter yang terintegrasi 

pada berbagai kegiatan sekolah, yang salah satunya melalui ekstrakurikuler. 

h. Adanya penelitian ini menjadi salah satu alternatif solusi ditengah 

terkikisnya budaya dan identitas nasional di kalangan remaja. Dengan 

menggunakan metode ini, peserta didik memungkinkan untuk tetap terjaga 

dari ancaman dekadensi moral dan tidak mudah terpengaruh oleh dampak 

negatif dari globalisasi.  

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang peneliti ajukan berupa saran dan masukan untuk pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. Penulis berharap agar 

rekomendasi ini menjadi manfaat untuk perbaikan dan memperjelas tentang 
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pembinaan karakter yang diintegrasikan melalui ekstrakurikuler. Adapun beberapa 

hal yang menjadi rekomendasi yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi Sekolah meliputi :  

a. Kepala sekolah hendaknya terus mendukung pengembangan karakter 

melalui ekstrakurikuler dengan cara melakukan supervisi pada setiap 

program kerja ekstrakurikuler tersebut.  

b. Guru PPKn hendaknya mengintegrasikan pembelajaran karakter dengan 

setiap ekstrakurikuler sekolah melalui berbagai kegiatan di luar kelas, 

seperti dengan kepramukaan, PMR, bahkan dengan paduan suara agar 

didapat berbagai metode baru untuk diterapkan dalam pembelajaran di 

kelas.  

c. Bagi Pembina Ekstrakurikuler Harmoni Choir, hendaknya terus 

mengembangkan program kegiatan yang bersifat mendukung pembentukan 

karakter anggota. Selain itu, bagi pengurus ekstrakurikuler Harmoni Choir 

hendaknya terus perbaiki setiap pelaksanaan kegiatan dan menjadikan 

tulisan ini sebagai bahan evaluasi untuk lebih memperbaiki lagi kekurangan 

dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.  

d. Civitas sekolah lainnya, hendaknya mendukung berbagai program 

pengembangan karakter yang salah satunya cinta tanah air. 

Pengintegrasianpengembangan pendidikan karakter dengan ekstrakurikuler 

harus lebih jelas pembagian tugasnya sehingga sekolah akan mampu 

menciptakan lingkungan yang berkarakter dan kondusif dalam penguatan 

kompetensi baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. 

5.3.2 Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  

Hendaknya memberi dukungan penuh terhadap pengintegrasian pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler. Hal tersebut mengingat pendidikan karakter tidak 

cukup diberikan di dalam pembelajaran kelas, tetapi juga dalam setiap lingkungan 

tempat siswa bersosialisasi dan mengembangkan bakatnya. Adapun dukungan itu 

dapat diberikan melalui:  

a. Pembuatan kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang melibatkan 

berbagai komponen sekolah sebagai upaya pembentukan lingkungan 

sekolah yang sadar nilai.  
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b. Memberi dukungan materil berupa pengadaan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan ekstrakurikuler dalam mengembangkan karakter.  

c. Mengadakan kegiatan-kegiatan tahunan baik dalam bentuk lomba, 

pameran, festival yang berkenaan dengan program penguatan pendidikan 

karakter di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.  

5.3.3 Bagi Departemen Pendidikan PKn meliputi: 

a. Memperbanyak kajian mengenai pembinaan karakter dalam 

ekstrakurikuler. Perbanyak kajian mengenai keterkaitan berbagai konsep 

PKn kurikuler dengan pembinaan karakter sebagai wadah mahasiswa dalam 

menganalisis permasalahan PKn yang ada di lingkungan sekolah. 

b. Mewadahi mahasiswa PKn untuk melakukan project citizen agar 

mahasiswa memahami permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan 

dan dapat dirumuskan solusinya bersama-sama.  

5.3.4 Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dirasa masih belum memuaskan dan 

masih banyak hal-hal yang harus dikaji, sehingga peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu melakukan pengembangan yang bukan hanya pada 

program dalam satu ekstrakurikuler saja, melainkan juga mengkaji 

keseluruhan aktivitas sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang 

sadar nilai. Sehingga hasilnya lebih luas dan menjadi sarana pengembangan 

konseptual Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih bermanfaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


