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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Persepsi Siswa kelas IX SMP Nasrani 1 Medan bahwa sebagian besar 

siswa sudah mendapatkan wawasan bela negara dengan baik disekolah 

melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan hampir  seluruh siswa 

kelas IX  memiliki pemahaman bahwa semua warga negara berhak 

mengikuti usaha membela negara, terbukti dari jawaban responden pada 

tabel 1, 5, 6, 13, dan 14. 

2. Pemahaman Siswa dalam Penerapan Sikap Bela  Negara melalui Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaaan dalam kehidupan sehari-sehari baik dirumah, 

disekolah dan dimasyarakat  pada tabel 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 sudah 

memberikan hasil persepsi yang cukup baik dibidang pengetahuannya 

akan tetapi walaupun Secara pengetahuan (kognitif) pemahaman seluruh 

siswa-siswi Kelas IX SMP Nasrani 1 Medan sudah sangat baik tetapi 

dalam sikap dan perbuatan masih kurang. 
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B. Saran  

Mengingat sikap bela negara perlu dipahami dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

maka dari itu, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kiranya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

membantu Pembinaan Moral Sikap Bela Negara melalui bidang 

pendidikan. menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap, serta 

perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan 

nusantara dan ketahanan nasional kepada siswa yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan seni yang dijiwai nilai-nilai pancasila. 

2. Bagi guru, membantu kinerja Bapak /Ibu guru SMP Nasrani 1 Medan 

terkhususnya bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menerima pembelajaran. 

Kiranya guru pendidikan kewarganegaraan dapat membangkitkan 

semangat siswa dalam belajar dengan memakai banyak model dan strategi 

dalam mengajar sehingga siswa benar-benar dapat fokus dan menerima 

materi pelajaran dengan baik. 

3. Kiranya sebagai seorang siswa yang menjadi generasi penerus bangsa 

tidak mudah menyerah dalam belajar, karena belajar itu terus berlanjut dan 

berkelanjutan sepanjang hayat, kiranya sebagai seorang siswa dapat 

mengembangkan diri dengan tidak jemu, bersungguh-sungguh sehingga 

menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, masyarakat bahkan bangsa 

dan negaranya. 


