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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dan hasil pengolahan data yang telah dilakukan
maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran guru PKn dalam membentuk moral siswa adalah sudah cukup bagus,
berbagai macam hal dilakukan agar tercipta para generasi muda yang tidak
hanya memiliki ilmu secara kognitif tetapi memiliki karakter yang baik dan
berakhlak mulia. Cara-cara yang dilakukan oleh guru tersebut adalah
a. Selalu melaksanakan upacara penaikan bendera setiap hari Senin, agar
setiap siswa tahu bahwa hal itu dilaksanakan bukan hanya rutinitas
semata,

tetapi

mengandung

makna

yang

sangat

dalam

dalam

pembentukan karakter yang baik.
b. Kegiatan keagamaan hari-hari besar, misalnya ketika hari natal tiba,
sekolah merayakan natal secara bersama-sama, dan menekankan bahwa
perayaan itu diadakan bukan hanya ceremony semata tetapi maknanya
sangat dalam, dan begitu juga dengan agama yang lain.
c. Organisasi sekolah, misalnya OSIS, Pramuka dan organisasi intra lainnya,
yang dapat membantu dalam pembentukan moral siswa.
`
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2. Faktor-faktor yang mendorong adalah dapat dilihat dari beberapa bidang,
yaitu :
a. Faktor keluarga
Keluarga merupakan unsur pokok dalam pembentukan karakter anak
didik, dari keluarga dimulai bagaimana nilai-nilai kehidupan yang
sebenarnya. Kalau dalam keluarganya si anak didik bagus dididik oleh
orang tuanya, otomatis di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah akan
menjadi anak yang baik dan memiliki etika dan moral yang baik. Jika
keluarganya yang berantakan (broken home) maka otomatis karakter si
anak akan terbentuk menjadi anak pemberontak dan dapat menjadi salah
pergaulan. Pembentukan moral sejak dini dimulai dari keluarga.
a. Lingkungan tempat tinggalnya
Merupakan faktor dalam pembentukan moral si anak didik, lingkungan
sangat

mempengaruhi

perkembangan

kepribadian

siswa,

teman

sepermainan juga, jika salah pergaulan maka masa depan si anak akan
hancur. Misalnya, bergaul dengan teman sebayanya yang pergaulannya
bebas, mengikuti zaman dengan cara yang salah. Dalam hal inilah sangat
diperlukan pembinaan dari sekolah tempat si anak menimba ilmu, mereka
tidak hanya diajarkan menjadi generasi yang berprestasi secara ilmiah
tetapi juga memiliki karakter yang baik, yang berguna dan berahklak yang
baik.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas,

maka penulis

memberikan saran sebagai berikut, yaitu :
1. Kepada guru diharapkan lebih banyak memberikan perhatian yang lebih
kepada anak didik agar peserta didik tidak mudah terpengaruh dengan
perkembangan zaman yang semakin pesat. Guru diharapkan tidak hanya
menjadi sosok pendidik saja, tetapi harus bisa mengayomi siswa dan
mampu mempelajari setiap karakter peserta didiknya.
2. Kepada orang tua diharapkan lebih memberikan perhatian yang ekstra,
karena pembentukan karakter seorang siswa itu berawal dari keluarga.
Orang tua diharapkan tidak hanya memberikan kebutuhan anak secara
materi tetapi juga secara moril, karena anak juga membutuhkan kasih
sayang.
3. Kepada siswa atau anak didik, diharapkan selalu mendengar nasehat dan
bimbingan guru maupun orang tuanya, agar dapat membentuk karakter
yang baik dan menjadi generasi muda yang berakhlak mulia.
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