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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran guru PKn di sekolah sangat besar agar siswa memiliki bekal di 

masa depan dalam hal contohnya disiplin, sopan santun, dan bertanggung 

jawab.  

2. Dalam menanamkan moral pada siswa SMP Swasta Pendidikan Harapan 

Bangsa kuala guru mengalami berbagai hambatan yaitu jam mengajar 

guru terlalu singkat karena sulit bagi guru memerhatikan perkembangan 

moral siswa tersebut dan jumlah siswa yang banyak sehingga guru tidak 

bisa memantau satu per satu perkembangan siswa. Kurangnya kesadaran 

siswa dalam memahami makna moral tersebut maka dari situ butuh 

kesabaran seorang guru dalam menjelaskan makna dari pengertian moral. 

 

B. Saran 

1. Peran Guru Pkn harus lebih ditingkatkan dengan cara pada proses belajar 

mengajar meluangkan sedikit waktu pada saat proses belajar mengajar 

memberikan motivasi belajar, pengetahuan mengenai moral, 

kedisiplinan, nilai-nilai pancasila. 
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2. Dalam mengalami hambatan butuh kesabaran dalam memberi penjelasan 

makna dari pentingnya memiliki moral yang baik, jika alokasi waktu 

tidak cukup  maka dari itu guru dituntut memiliki cara bagaimana cara 

memberi motivasi pada saat proses belajar mengajar dan jika siswa 

kurang memahami pengertian moral guru bisa mencontohkan dirinya 

bagaimana penerapan moral yang baik agar mudah di mengerti oleh 

siswa. 

3. Semua pihak disekolah juga harus memberikan contoh yang baik di 

depan siswa agar siswa melihat dan juga menerapkan contoh yang baik 

dari seorang guru. 

4. Peran orang tua pada waktu diluar jam pelajaran sekolah juga sangat 

berperan dalam memberikan motivasi dan penanaman moral kepada 

siswa tersebut, orang tua tua adalah pihak yang paling dekat dengan anak 

sehingga kebiasaan dan segala perbuatan yang terbentuk dalam keluarga 

menjadi contoh dan dengan mudah diikuti anak. Maka dari itu orang tua 

juga harus menjadi teladan bagi anak. 

5. Siswa harus memiliki kesadaran yang tinggi dan kemauan yang besar 

dalam menjalankan moral yang baik, karena moral adalah salah satu 

kunci keberhasilan di masa depan dan siswa juga harus memiliki 

kemauan yang besar untuk mempelajari PKn, karena mata pelajaran PKn 

adalah mata pelajaran wajib karena bertujuan untuk menjadikan siswa 

tersebut menjadi warga negara yang baik yaitu dengan memiliki moral 

yang baik maka dapat membangun masa depan bangsa yang lebih baik. 


