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BABV 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari basil analisis data dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

I. Perscpsi siswa tcrhadap lembar kcrja stswa dikatcgorikan tinggi, 

int~raksi sosial dikatcgorikan tinggi, dan basil belajar pendidikan 

kcwargancgarann memiliki kategori scdang. 

2. Pcrscpsi siswa lerhadap lembar kerja siswa memi liki bubungan positif 

yang signifikan dengan basil belajar pendidikan kcwa.rganegaraan. 

Artinya, semakin baik pcrsepsi siswa tcrbadap lembar kctja siswa maka 

semakin baik hasil belajar pendidikan kcwargancgaraan siswa. 

3. lntcr.tksi social mcmiliki hubungan positif yang signifikan dengan basil 

belaJar pcndidikan kcwargancgaraan. Artinya, semakin baik intcraksi 

sosiul siswa maJ..a scmakin baik basil belajar pendidikan 

kcwarganegaraan siswa. 

4. Perscpsi siswa terhadap lcmbar kerja siswa dan interaksi social secara 

ber:.ama-sama mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan 

basil belajar pendidikan kcwarganegoraan . Hal ini mcnunjukkan bahwa 

scmakin baik pc13cpsi lt:mbar kerja siswa dan scmakin tinggi interaksi 

sosinl siswa secara bersama-sama, maka akan dapat mcningkatkan basil 

bela jar pcndidikw1 kewarganegaraan siswa. 
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B. lmplika~i 

Pendidikan Kcwurganegaman sebagai mata pel(\jaran yang tennasuk 

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mat.a 

pelajaran kewarganegaraan dan kcpribadian dimaksudkan untuk pcningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak. dWl kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemcgara, serta peningkatan kualitas 

dirinya sebagai manusia. Mata pelajaran ini diberikan sejak tingkat sekolah dasar 

sampai dengan sckolah mcncngah atas dan merupakan mota kuliah yang perlu 

mcndapat perhatian untuk peningkatannya. 

Hasil pcnelitian ini mcnunjukkWl bahwa pembcrian lembar kerja siswa dan 

intcraksi sosial siswa sccam bersama-sama mcmbcrikan sumbangan tcrhadap basil 

bclajar Pendidikan Kewarganegaraarmya sebcsar 78,963%. Dengan dcmikian 

dapat dikatakan bahwa kebcradaan kcdua variabel tersebut dapat menentukan 

peningkatan hasil belajar Pendidikan Kewargancgaraan siswa SMP swasta 

kecamatan Mcdan Denai, sehiogga perlu mcnjadi perhatian bagi para guru 

khususnya guru Pcndidikw1 Kewarganegaraan sisw.t SMP swasta kccwnatan 

Mcdan Denai. 

1. Upaya pcnlngkatan pcmberian lembar kerja s iswa dalam rangka 
meningkatkan basil bela jar Peodidikan Kewarganegaraan 

Hasil pcnelitian mcnunjuk.kan bahwa sumbangan lembar kcrja siswa 

terhadap basil bclajar Pendidikan Kcwarganegaraan sebcsar 36,126%. Melihat 

bcsarnya sumbangw1 yang dibcrikan oleb lcmbar kerja siswa terhadap basil 

bclujar Pendidikan Kewarganegaraan dibandingkan dcngan variabcl interaksi 
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sosial, malca pcrlu diberikan perhalian khusus terhadap pemupukan pemberian 

lembar keaja siswa. 

Pcmupukan/pcningkatan pembcrian lembar kcrja siswa yang dapat 

dilakukan sekolah dengan mernilihkan !em bar keaja siswa yang Jebih menarik dan 

tidak membosankan bagi siswa, yakni adanya gambar tentang tema yang 

dipelajari, lcbih kaya warna, dan diJengkapi dengan standar kompetensi yang 

harus dicapai siswa pada tiap semester pada lembar keaja siswa. 

Kepada siswa agar mau mengerjakan tugas, merasakan manfaat materi 

pclajaran. mcngulang kcmbaJi scmua mutcri yang diberikan, serta berkeinginan 

untuk mempraktekkan materi pelajaran yang didapat pada waktu tcori. Selain itu 

sebagai siswa tidak perlu merasa malu, takut ataupun malas untuk bertanya 

tentang hal yang tidaklbelum dikctahui dan mempraktckkan Pcndidikan 

KC\\arganegaraannya tcrsebut baik sebelum. ~clarna maupun setelah proses 

pembclajaran bcrlangsung. 

Scdangkan upaya yang dapat dilakukan olch guru untuk meningkutkan 

lembar kerja sis"'a datum mcngjkuti pembclajaran Pendidikan 

Kewargancgaruannya adalah dcngan memberikan pcmbelajaran dengan cara 

menyenangkan, membantu siswa mengcmbangkan kemampuannya, mcmbcrikan 

kebcbasan yang ter~cndali. menciptakan kehangatan dalam pembclajaran, 

mengoreksi tiap tugas yang telah diberikan, mcmberikan pcnghargaan bagi yang 

berprestasi, mcmberikan tugas yang mcnantang. membahas kembali tugas yang 

diberikan dan tetap mcngontrol tingkat kcdisiplinan siswa. Jika pemberian lembar 

kcrja siswa siswa dupat diti.ngkatkan maka diharapkan hasiJ bclujarnya akan 

meningkat. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 
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pcmbcrian lcmbar kcrja siswa terhudap Pcndidikan Kcwargancgaraunnya adalah 

dengan melaksunakan koreksi hasi I lembar kerja siswa sccara bersarna-sarna 

dcngan siswa di dalam l,.cla5. Guru harus mcnyadari bahwa dirinya sangat 

dibutuhkan oleh sis"a dalam mcnggali ilmu dan pengalaman baru, sehingaa 

dengan dcmikian Si$wa dapat lcbih Jeluasa bertanya atau berdiskusi dengan guru 

pada saat mcngkorcksi hasil kcrja tcrscbut. 

Orang l\la merupakan bagian penting dalam mcmbantu hasil belajar anak, 

khususnya pada lembar kcJja siswa pcran orang tua dapat dilakukan dengan selalu 

mcnayakan tugas yang dibcrikan guru, mcngawasi anak dalam mcngeJjakan tugas 

yang diberikan, dan membantu mcnjelasl.an tugas yang tidak dimengeni oleh 

anak. 

Sejumlah faktor lersebut akan berpcngaruh tcrhadap kualitas pcmbelajaran 

yang dilal:ukan oleh guru. Dengan dcmikian siswa akan merasa senang 

mengerjakan lembar kerja siswa dan mcngaplikasikan Pendidikan 

Kewarganegaraun terscbut, sehingga pada akhimya akan memberikan hasil belajar 

yang optimal. 

2. Upaya peningk.atan inten.ksi sosial dalam rangka meoingkatkan basil 
belajar Pendidikan Kewarganegaraan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signitikan antara interaksi sosial dcngan hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. lntcraksi sosial membcrikan sumbangan yang berarti sebesar 

42,837% terhadap hasil belajnr Pendidikan Kewarganegaraan. Melihat besamya 

sumbangan yang diberikan oleh intcraksi sosial tcrhadap hasil bclajar Pendidikan 
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• Kewarganegaraun, maka perlu dibcrikan perhatian khusus terhadap peningkatan 

lnteraksi sosial tcrsehut. 

Peningkatan proses intcraksi social antara guru dun dengan siswa mcnjadi 

permulaan yang fundamental bagi suksesnya pembelajaran. Pcningkatan ini 

bcrisikan kesiapan dalam mcngikuti pcmbclajaran, bergaul dengan sesama ternan 

atau guru, kcrjasama dalam pembelajaran, diskusi kclompok, serta dengan 

mempraktekkan matcri yang telah didapat dalam proses pcmbelajaran baik 

sebelum, selama ataupun sctelah pcmbelajaran berlangsung. Scmua ini dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas interaksi sosial siswa 

kelas VIII SMP swasta Kecwnatan Medan Denai. 

Untuk mendapatkan itu scmua maka diperlukan dorongan moril dari guru 

kepada siswa w11uk lebih dapat mengembangkanlmcningkatkan interaksi sosial. 

Adapun cara yang dapat dilakukan guru adalalt dengan membcrikan motivasi, 

tugas-tugas dan pengarahan kepada siswa serta terlibat langsung dalam proses 

kerja kelompok dan pcmbahasan lembar kerja siswa, dcngan adanya interaktif 

dari kedua bclah pihak yakni siswa dan guru maka diharapkan interaksi sosial 

siswa akan mcningkat. Dengan meningkatnya intcraksi sosial siswa maka 

diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap hasil belajar Pcndidikan 

KcwarganegarJan siswa terscbut. 

Peran orang tua dalam peningkatan interaksi sosial dapat dilaksanakan dengan 

mendorong siswa untuk mau bekcrja kclompok dan mcmfasilitasi kebutuhan 

siswa dalam belajar, dcngan bantuan terscbut dihurapkan akan dapat membantu 

mempermudah sis\\a dalan1 belajar sehingga daput meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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C. Saran 

13erdasurkan simpulan dan implikasi pcnelitian, maka penulis ingin 

mcngemukakun bebcrapa saran scbagai berikut : 

I. memilihkan lembar kcrja siswa yang lebin mcnarik dan tidak mcmbosankan 

bagi siswa. yakni adanya gambar tentang tcrna yang dipclajari, lcbin kaya 

wama, dan dilengkapi dengan standar kornpetcnsi yang harus dicapai siswa 

pada tiap semester pada lembar kerja siw<a. 

2. Paru guru, khususnya guru Pend idikan Kewargancgaraan, hcndaknya dapat 

memberikan pembelajaran dengan cara mcnyenangkan, mernbantu siswa 

mengcmbangkan kemampuannya, membcrikan kebebasan yang terkcndali, 

mcnciptal..nn kchangatan dalan1 pcmbclajaran. mcngorcksi tiap tugas yang 

telah dibcrikan. membcrikan penghargaan bagi yang bcrprestasi. memberikan 

tugas yang mcnantang, mcmbahas kcmbali tugas yang dibcrikan, tetap 

mcngontrol lingkat kcdisiplinan !>iswa. dan mcmperhatikan intcraksi social 

siswa dalam proses pcmbelajaran sehingga dapat memberikan hasil belajar 

Pendidikan Kcwargancgaraan siswa yang lebih optimal. 

3. Kcpada pcncliti sclanjutnya disarankan untuk mcnambah jumlah sarnpcl, 

menggunakan instrumen scluin yang digunakan pada pcnelitian ini, dan 

mengcmbangkan jumlah vnriabcl penclitian yang mungkin berpengaruh 

terhadap hasil belajar Pendidikan Kcwargancgaraan siswa SMP. 
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