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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kontribusi guru PPKn berkontribusi dalam membina sikap nasionalisme 

siswa Kelas X SMA Negeri 9 Medan melalui materi-materi yang dibahas 

dalam mata pelajaran PPKn  dengan menyanyikan lagu kebangsaan 

Indonesia raya pada saat upacara bendera, upacara 17 Agustus siswa 

menjadi pasukan pengibar bendera merah putih, siswa ikut serta dalam 

kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, menghargai teman yang 

berbeda agama dan suku, siswa berani membela kebenaran dan keadilan, 

siswa tidak pernah mencoret bendera kebangsaan, wujud rasa cinta tanah air 

siswa mengikutiupacara hari kemerdekaan, mengubah lirik lagu Indonesia, 

selalu menggunakan produk Indonesia, Pentingnya melindungi tanah air 

Indonesia, mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan 

orang banyak, siswa mampu menolong orang lain tampa pamrih, 

menyelesaikan pekerjaan rumah dengan tepat waktu, membantu teman yang 

terkena musibah, siswa mengakui kesalahannya, mengunjungi museum, 

tanggal 10 november sebagai hari pahlawan, menyanyikan lagu hening cipta 

untuk menghormati jasa para pahlawan, siswa belajar dengan sungguh-
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sungguh dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam 

mewujudkanb keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia. 

2.  Adapun hambatan yang diamalai dalam meningkatkan sikap nasionalisme 

siswa adalah kurangnya kesadaran sebagian siswa akan pentinnya 

meningkatkan sikap nasionalisme, Hal ini terlihat dari adanya sebagian 

responden yang masih belum menyetujui upaya-upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan sikap patriotisme siswa tersebut, terkhusus kurangnya 

pemahaman siswa yang menjadi pasukan pengibar bendera saat upacara 17 

agustus, mengunjungi museum disekitar tempat tinggal.  

3. Kontribusi mengajar guru PPKn berpengaruh besar terhadap sikap 

nasionalisme siswa. Hal ini dapat dilihat dari perilaku siswa sesuai dengan 

nilai-nilai nasionalisme. 

 

B. Saran 

Dari hambatan yang dialami dalam meningkatkan sikap Nasionalisme 

siswa dengan cara memotivasi siswa dan memeberikan informasi kepada siswa 

tentang pentingnnya meningkatkan sikap nasionalisme. 

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

cara memotivasi siswa dan memberikan informasi kepada siswa tentang 

pentingnya meningkatkan sikap nasionalisme siswa melalui mata pelajaran 

pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 

2. Sebagai warga Negara Indonsesia sudah seharusnya siswa pada siswa aktif 

menjadi pasukan pengibar bendera dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan 



64 

 

hari besar nasional diharapkan siswa menumbuhkan siskap cinta dan bangga 

menjadi Indonesia.. 

3. Diharapkan Guru PPKn agar dapat loyar dan komitmen menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan 

sekolah maupun luar sekolah 

4. Guru PPKn juga diharapkan membentuk karakter siswa, melalui kegiatan-

kegiatan sekolah yang mewujudkan nilai-nilai nasionalisme dalam aktivitas 

pembelajaran dalam sekolah 

 

 

 

 

 


