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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: “Guru PKn cukup berperan dalam 

membina sikap demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sipahutar Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban angket yang telah 

dibagikan kepada siswa yang menjadi sampel penelitian, dimana jawaban pada 

setiap pertanyaan menunjukkan bahwa guru PKn cukup berperan dalam membina 

sikap demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sipahutar. 

Adapun peran guru PKn dalam membina sikap demokratis siswa yang dapat 

disimpulkan adalah sebagai berikut:  

 Guru PKn memberikan pendidikan mengenai sikap yang  demokratis 

kepada siswa. 

 Guru PKn melakukan pembinaan terhadap sikap demokratis  siswa. 

 Guru PKn memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap  memiliki 

sikap yang demokratis. 

 Guru PKn mengajarkan siswa untuk memiliki sikap kritis dan  juga 

terbuka. 

 Guru PKn mengajarkan siswa untuk senantiasa memiliki sifat yang 

jujur dan bersikap adil. 
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 Guru PKn mengajarkan siswa untuk memiliki sifat saling peduli dan 

juga cinta damai. 

 Guru PKn mengajarkan siswa untuk memiliki sikap toleransi dan 

saling menghargai. 

 Menjadikan siswa sebagai teman dan mitra berfikir dalam proses 

belajar. 

 Memberikan contoh sikap demokratis kepada siswa pada saat 

mengajar didalam kelas. 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memaparkan gagasan 

atau pendapatnya pada saat proses pembelajaran. 

 Mengembangkan sikap adil, jujur, peduli, terbuka, saling 

menghargai, dan toleransi siswa pada setiap proses pembelajaran. 

 

Dalam usaha untuk membina sikap demokratis siswa sebagaimana hasil 

jawaban angket yang sudah dibahas pada bab IV, guru PKn juga cukup berperan 

dalam hal membina sikap demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sipahutar 

dibandingkan dengan guru mata pelajaran yang lain. Sebagaimana juga kita 

ketahui bahwa jika berbicara mengenai membina sikap demokratis, guru PKn 

merupakan guru yang lebih berkompeten dibandingkan dengan guru mata 

pelajaran lainnya, karena guru PKn sudah lebih mendalami melalui mata pelajaran 

PKn, baik secara teori maupun praktek didalam membina sikap demokratis siswa. 
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Dengan demikian, guru PKn cukup berperan dalam usaha pembinaan sikap 

demokratis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sipahutar Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

5.2 Saran 

1. Guru PKN diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya untuk 

senantiasa menjadi guru yang berperan dalam membina sikap demokratis 

siswa. 

2. Guru PKn diharapkan mampu untuk terus mengembangkan strategi 

pembinaan yang dilakukan dalam membina sikap demokratis siswa.  

3. Guru PKn juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan sosial dan  

arah pemikiran siswa seiring dengan perkembangan IPTEK. 

4. Guru PKn harus menunjukkan sikap demokratisnya disekolah maupun di 

kehidupan sehari-harinya, supaya nantinya dapat menjadi panutan bagi 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


