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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

1. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan karakter 

disiplin siswa kelas XI IPA SMA Negeri 11 Medan sangat berperan dalam 

meningkatkan karakter disiplin siswanya hal ini dapat dilihat dari: 

a. Guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah SMA Negeri 11 Medan 

sudah mampu meningkatkan karakter disiplin siswa untuk hadir ke 

sekolah tepat waktu pada pukul 07.15 WIB, serta berpakaian rapi ke 

sekolah yaitu memakai seragam sekolah, memakai sepatu hitam, 

memakai dasi, topi sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah yang 

ada di sekolah SMA Negeri 11 Medan.  

b. Penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan guru Pendidikan 

Kewarganegaraan kepada siswa dapat membuat siswa menjadi cerdas 

dan bermoral. 

c. Pemberian sanksi atau hukuman yang diberikan guru Pendidikan 

Kewarganegaraan  seperti membersihkan halaman sekolah serta tidak 

diperbolehkan masuk ke sekolah kepada siswa dapat membuat siswa 

tidak datang terlambat ke sekolah, mengerjakan tugas, serta tidak 

melanggar peraturan tata tertib sekolah. 

d. Peningkatan kedisiplinan belajar siswa yang dilakukan guru 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara memberikan motivasi atau 

semangat belajar kepada siswa  

68 



69 
 

e. Sikap dan perilaku guru Pendidikan Kewarganegaraan yang 

ditampilkan kepada siswa dapat dicontoh dan dijadikan teladan bagi 

siswanya dakam meningkatkan karakter disiplin.  

B. Saran  

Dari uraian diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Guru PKn harus terus berkomitmen dan lebih giat lagi dalam 

melakukan peningkatan karakter disiplin siswa di sekolah agar tercipta 

keamanan dan ketentraman di lingkungan sekolah. 

2. Sebaiknya guru PKn harus selalu berupaya memberikan contoh-contoh 

yang baik, serta memberikan motivasi kepada siswa agar lebih disiplin 

dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. 

3. Selain guru PKn, guru-guru yang lain juga harus ikut berperan aktif 

dalam meningkatkan karakter disiplin siswa, karena karakter disiplin 

siswa bukan hanya tanggung jawab guru PKn saja tetapi itu tanggung 

jawab semua guru dan juga tanggung jawab kepala sekolah. Agar 

semua siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 11 Medan memiliki 

karakter disiplin yang bagus. 

 

 

 

 


