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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengelolahan data yang telah dilakukan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 

Mata pelajaran PPKn berperan dalam meningkatkan sikap toleransi siswa di SMP 

Negeri 1 Sianjur Mulamula melalui materi –materi yang di bahaas dalam mata 

pelajaran PPKn tentang pentingnya sikap menghargai serta menghormati dan bangga 

menjadi bangsa Indonesia, menerima semua perbedaan baik suku,ras,budaya,agama. 

Megenal dan mengetahui aneka ragam suku dan budaya yang ada diindonesia 

bangga,menjadi bangsa Indonesia yang multi kultural, mengumbuhkan  sikap dan 

moral berperilaku dalam kehidupan bebangsa dan Negara pentingnya,toleransi 

ditanamkan pada diri siswa,memelihara kerukunan antar sesame pelajar, mengerti 

tentang nilai-nilai dari UUD, melaksanakan secara muirni dan konsekuensi Pancasila. 

Adapun masalah yang dialami dalam meningkatkan sikap toleransi siswa adalah 

kurannya kesadaran sebagai siswa akan pentingnya meningkatkan sikap toleransi. Hal 

ini terlihat dari adanya sebagai responden yang masih belum menyetujui upaya-upaya 

yang diajarkan terhadap sikap toleransi terkusus kurangnya kepedulian terhadap 

sesame siswa dikala sedang sakit. 

Kemajuan teknologi informasi yang pesat dira sekarang ini setidaknya dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa khususnya bagi siswa dalam bentuk 
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sikap toleransi. Tentunya dengan pengawasan guru dilingkungan sekolah dan arahan 

yang dilakukan setiap pertumuan oleh guru siswa manpu memanfaatkan 

kecanggahihan teknologi untuk hal yang positif melalui mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

5.2 Saran 

 Dari hambatan yang dialami dalam meninikatkan sikap toleransi siwa dengan 

cara memberi arahan dan membina siswa tentang pentingnya meningkatkan sikap 

toleransi. 

1. Guru harus lebih giat dalam meningkatkan sikap toleransi siswa dengan cara 

membimbing dalam motivasi siswa tentang pentingya menghargai perbedaan 

dan menerima keberagaman sihingga sisiwa sadar danmenghargai perbedaan . 

2. Sebagai warga Negara Indonesia sudah seharusnya sisiwa megamalkan UUD 

dan Pancasila, karena dengan itu kita mengerti kesejahraan dan kedamaian 

untuk Indonesia  

3. Siswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu untuk kedepan 

memiliki moral dan perilaku yang tidak menyimpang agar terciptanya sikap 

toleransi . 

4. Siswa diharapkan mampu menerima segala keberagaman Indonesia karena itu 

merupakan keistimewaan Negara Indonesia maka harus saling menghargai 

dan menerima seta menghormati perbedaan. 


