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V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengolahan, maka dapat

diambil  kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil data dari sebaran tes dan skala sikap yang telah diuji

dengan pengujian hipotesis diketahui hitung lebih besar dari tabel (

hitung ≥ tabel ), yaitu 20,2 ≥ 9,49 pada taraf signifikan 5% (0,05) dan

derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan hubungan antara

variabel dalam kategori tinggi dengan koefisien kontingensi C = 0, 63 dan

kontingensi maksimum = 0,81. Berdasarkan perhitungan tersebut

maka koefisien kontingen C = 0,63, berada pada kategori tinggi atau sangat

berhubungan. Dapat disimpulkan bahwa hubungan pemahaman nilai

toleransi antarsuku di SMP Negeri 2 Pringsewu  berada pada kategori

kurang paham dan sikap siswa dalam lingkungan sosial berada pada

kategori setuju. Hal tersebut menunjukan korelasi dalam penelitian ini

cenderung negatif dikarenakan apabila salah satu korelasi variabel positif,

dan variabel lainnya negatif maka korelasi cenderung negatif.



126

b. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, dan mengambil

kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai

berikut:

1. Bagi siswa membiasakan bersikap toleran dengan teman yang berbeda

suku baik dengan teman sebaya, di lingkungan keluarga, dan di

lingkungan sekolah, siswa  diharapkan untuk memahami materi tentang

sikap Toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan

gender, siswa juga harus mampu mengaplikasikan sikap menghormati,

sikap menerima keberagaman dan memilki sikap empati. Mampu

menerima dan menghargai orang lain atau suku bangsa lain sebagai

manusia yang memiliki persamaan kedudukan, harkat, derajat dan

martabat.

2. Bagi guru yaitu pendidik khususnya guru mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan adalah menguasai materi multikultur,

konsep Bhinneka Tunggal Ika, memperbaiki cara dan proses belajar

mengajar di kelas, dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang

mudah di mengerti, penggunaaan metode yang tepat yang disesuaikan

dengan materi. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar siswa mudah

menyerap materi yang  disampaikan oleh guru.

3. Bagi kepala sekolah diharapkan menciptakan situasi kondusif dengan

memberikan contoh sikap toleran, memberikan pengetahuan mengenai

kebudayaan baik dari segi sejarah dan tata cara pelaksanaanya, kepala
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sekolah diharapkan menanamkan sikap toleransi antarsuku dengan cara

membuat lomba yang berkaitan dengan keunggulan masing-masing

suku baik dari pakaiannya, alat tradisional dan sebagainya. Dengan

bekal pengetahuan ini diharapkan akan terpupuk rasa cinta terhadap

budaya di dalam para siswa, sehingga rasa cinta tersebut akan

mendorong siswa untuk selalu menjunjung sikap toleransi dan saling

menghargai keberagaman dan perbedaan budaya.

4. Orang tua juga memilki peran penting dalam pembentukan sikap

menghormati, sikap menerima kebergaman, dan sikap empati. Orang

tua sebaiknya membantu menumbuhkan sikap tersebut dengan cara

menjadikan dirinya teladan bagi anaknya sehingga anak akan terbiasa

didik dengan sikap positif .


