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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan peneliti, dapa 

tdisimpulkan bahwa: 

1. Mata pelajaran PKn berperan dalam meningkatkan sikap patriotisme siswa 

SMA HKBP Sidorame Medan melalui materi-materi yang dibahas dalam 

mata pelajaran PKn tentang pentingnya sikap mencintai dan menghargai 

serta mengetahui lagu-lagu wajib kebangsaan Indonesia, mengerti bahwa 

upacara bendera wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, 

memperingati hari pahlawan siswa mengambil bagian sebagai peserta, 

pentingnya sikap menghargai jasa dan perjuangan parapahlawan dengan 

semangat belajar dengan tekun, mengetahui betapa kayanya alam Indonesia, 

menyadari peran dalam menjaga lingkungan sekitar, mengenal dan 

mengetahui aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, bangga 

menjadi bangsa Indonesia yang multikultural, menumbuhkan siskap dan 

moral berperilaku dalam kehidupan berbangsa, mengenal lambang-lambang 

kebangsaan, pentingnya patriotisme ditanamkan pada diri siswa, 

memelihara kerukunan antar sesama pelajar, bangga menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, mengerti tentang nilai-nilai dari 

kepahlawanan, melaksanakan secara murni dan konsekuensi Panasila dan 

undang-undang serta mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. 
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2. Adapun hambatan yang dialami dalam meningkatkan sikap patriotisme 

siswa adalah kurangnya kesadaran sebagian siswa akan pentinnya 

meningkatkan sikap patriotisme, Hal ini terlihat dari adanya sebagian 

responden yang masih belum menyetujui upaya-upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan sikap patriotisme siswa tersebut, terkhusus kurangnya 

keikut sertaan siswa dalam memperingati perayaan hari pahlawan .  

3. Kemajuan teknologi informasi yang pesat di era sekarang ini setidaknya 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa khususnya bagi siswa 

dalam membentuk sikap patriotisme siswa. Tentunya dengan pengawasan 

guru di lingkungan sekolah dan arahan yang dilakukan setiap pertemuan 

oleh guru siswa mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk hal 

yang positif melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

 

B. Saran 

Dari hambatan yang dialami dalam meningkatkan sikap patriotisme siswa 

dengan cara memotivasi siswa dan memeberikan informasi kepada siswa tentang 

pentingnnya meningkatkan siskap patriorisme. 

1. Guru harus lebih giat dalam meningkatkan sikap patriotisme siswa dengan 

cara memotivasi siswa dan memberikan informasi kepada siswa tentang 

pentingnya memperingati hari pahlawan dan siswa ikut serta, dengan cara 

ini siswa dapat mengetahui informasi sejarah perjuangan sehingga siswa 

sadar dan mau menghormati perjuangan para pahlawan. 
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2. Sebagai warga Negara Indonsesia sudah seharusnya siswa pada hari 

perayaan hari pahlawan mengambil bagian sebagai peserta, karena dengan 

itu kita mengerti makna perjuangan para pahlawan yang rela berjuang demi 

Indonesia. 

3. Siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu untuk kedepan 

memiliki pendirianakan kecintaan bangsa dan Negara. 

4. Siswa diharapkan mampu melaksanakan secara murni dan konsekuensi 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 agar terwujugnya sikap patriotisme 


