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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

  

1. Kesimpulan Umum 

 

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang telah diuraikan di atas 

tampak bahwa upaya menumbuhkan kesadaran hukum siswa melalui model 

jurisprudensial dalam Pendidikan Kewarganegaran sudah Nampak meningkat, Hal 

tersebut dapat dilihat dari: a) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

dilaksanakan dikelas tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan meteri 

pembelajaran secara kognitif saja, tetapi siswa juaga diberikan peran aktif untuk 

menemukan sendiri berbagai hal terkait dengan pengalaman belajar yang diharapkan. 

b) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah dilakukan dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang tidak bersifat indoktrinatif, sehingga 

mendorong penguatan peran dan kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 

pendidikan kesadaran hukum bagi siswa.  

Pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja /pengalaman siswa dengan 

mengkaitkan peristiwa  kasus/isu yang terjadi dikehudupan masyarakat dengan 

menggunakan langkah model jurisprudensial dapat membimbing siswa untuk aktif 

dalam meningkatkan keterampilan dan kesadaran hukum siswa. Bimbingan dan 

motivasi yang diberikan oleh guru menambah ketertarikan anak didik akan tantangan 

berpikir sehingga proses pembelajaran akan semakin menarik. Kegiatan mencari, 
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mengidentifikasi kasus, memilah kasus, meguji kasus dan merumuskan dapat melatih 

anak didik untuk belajar lebih mandiri dan dapat meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan perilaku hukum siswa. 

Kesadaran hukum yang merupakan pencerminan pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan perilaku setip siswa terhadap hak dan kewajiban baik sebagai individu 

maupun kelompok dapat diinternalisasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 

Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan siswa dibekali pengetahuan untuk menjadi warga negara yang 

baik,  serta dilatih untuk menciptakan suasana kehidupan yang demokratis 

serta mencerminkan kehidupan warga negara Indonesia yang melek politik dan 

hukum  

2. Kesimpulan Khusus 

Adapun yang menjadi kesimpulan khusus dalam penelitian ini adalah:  

a. Dalam perencanaan yang dilakukan dalam penerapan model jurisprudensial 

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan 

kesadaran hukum siswa yaitu dengan melakukan strategi pembelajaran dengan 

berbagai materi kasus melalui observasi, diskusi, tanya jawab, presentasi dan 

pembuatan tugas, hal ini membuktikan adanya perubahan yang ditandai dengan 

semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap nilai-

nilai hukum, serta semakin terlihat pula pola sikap dan perilaku siswa  yaitu,  

kemampuan anak didik dalam memberi kesempatan kepada orang lain didalam 

kelompok untuk sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, anak 
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didik saling menghormati dan berpandangan positif kepada anggota yang lain, 

dan peka terhadap sesama. Memberi kesempatan kepada teman secara bergiliran 

ketika mengajukan pertanyaan ketika berdiskusi dalam kelompok dan ketika 

mempresentasikan hasil diskusi didalam kelas. 

b.  Model jurisprudensial dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

kelas XI teknik komputer nampaknya telah berhasil menumbuhkan kesadaran 

hukum siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari sikap dan pemahaman 

siswa terhadap materi sebuah kasus pelanggaran hukum selama materi 

pembelajaran yaitu Pengatahuan Hukum: Siswa mengetahui perilaku tertentu 

yang diatur oleh Hukum. Pemahaman Hukum: Siswa mempunyai pengetahuan 

dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu yang diatur oleh hukum. Sikap 

Hukum: Siswa mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap 

aturan-aturan hukum, Perilaku Hukum: Siswa berprilaku sesuai dengan hukum 

yang berlaku atau dalam arti siswa sudah mempunyai pengetahuan dan 

pemahaman bahwa suatu perbuatan diatur oleh hukum; sikap dalam arti siswa 

sudah dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku, dan perilaku 

dalam arti siswa sudah dapat berprilaku  sesuai dengan hukum yang berlaku, 

apakah dalam kehidupan dikeluarga, sekolah dan masyarakat.  

c. Kendala pelaksanaan pembelajaran  yang sering dihadapi guru dalam pembelajaran 

pendidikan kewaraganegaraan dengan model jurisprudensial untuk 

menumbuhkan kesadaran hukum siswa adalah alokasi waktu pembelajaran 

pendidikan kewaraganegaraan relatif singkat dibandingkan dengan luasnya materi 
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yang dipelajari,. kurangnya kreatifitas guru dan penyedian sumber referensi 

berupa buku-buku yang relevan dengan materi pendidikan kewaraganegaran dan 

sarana prasarana di sekolah yang tidak menunjang dalam proses pembelajaran. 

Selain itu siswa masih belum terbiasa dengan model pembelajaran dengan teknik 

bertanya, siswa masih malu-malu untuk mengajukan pertanyaan, serta kesulitan 

dalam membangun suasana kelas yang aktif dan demokratis, siswa juga belum 

terbiasa dengan tugas-tugas yang dilakukan di luar kelas. 

d. Dalam penerapan model jurisprudensial pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa adalah (a) 

merencanakan proses pembelajaran di kelas dan berusaha membangun suasana 

kelas yang aktif dengan cara memotivasi siswa dengan memberikan nilai 

tambahan atau point kepada siswa yang bertanya atau yang mengemukakan 

pendapatnya, (b) memberikan tugas luar yang dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa, menanamkan diskusi 

dalam setiap pembelajaran  (c) memilih dan menuliskan topik yang menarik dan 

dapat memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran PKn, kemudian 

memunculkan wacana yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. (d) 

guru berusaha menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam setiap proses 

pembelajaran, hal ini dapat membuat siswa lebih nyaman dalam belajar dan tidak 

merasa bosan. (e) membahas masalah sosial yang sedang hangat terjadi di luar 

lingkungan sekolah melalui media televisi, radio atau media cetak, dikaitkan 
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terhadap materi yang akan dibahas dengan melakukan strategi pembelajaran yang 

menarik seperti diskusi dan debat. 

B. Rekomendasi 

1. Implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melaui model 

pembelajaran jurisprudensial sangat berkonstribusi terhadap tingkat kesadaran 

hukum siswa sebagai warga negara muda. Oleh karena pengembangan 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan kesadaran hukum 

harus terus dilakukan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang dilakukan 

secara berkesinambungan dan komprehensif. 

2. Bagi guru, dalam proses pembelajaran harus lebih  inofativ, kreatif  agar dapat 

memberdayakan kemampuan siswa serta dapat merealisasikan perencanaan 

pembelajaran yang telah ditetapkan untuk diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan model pembelajaran 

jurisprudensial melalui diskusi secara individu maupun kelompok. 

3. Guru diharapkan agar selalu berusaha untuk senantiasa memperbaiki proses 

pembelajaran dengan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

dalam pembelajaran Pendidikan kewaraganegaran dan terus meningkatkan 

kualitas mengajarnya dengan memperbaiki metode atau strategi yang digunakan 

oleh guru, karena metode dan strategi pembelajaran sangat penting dalam 

mempengaruhi respon siswa dan motivasi siswa untuk menggali keterampilan 
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kewarganegaraan (civic skills)  dan membangun suasana pembelajaran yang 

demokratis,dan aktif. 

4. Bagi guru dan kepala sekolah, untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa 

adalah dengan usaha secara terus menerus dan konsisten, untuk memberikan 

contoh prilaku yang baik, prilaku yang sesuai dengan peraturan dalam berbagai 

jenis kegiatan di sekolah serta dengan cara guru dan siswa terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran melalui metode dan media yang tersedia. 

5. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat 

kekurangan maka, perlu untuk dikembangakan oleh peneliti-peneliti lain yang 

berkompeten untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

 


