
 

 

 

 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 

Berdasarkan analisis data pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data seperti 

yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara interaksi sosial dengan hasil belajar 

siswa SMA Negeri 7 Bandar Lampung. 

5.1.1. Dari hasil analisis distribusi frekuensi tentang interaksi sosial siswa SMA 

Negeri 7 Bandar Lampung, menunjukan bahwa dari 26 responden terdapat 13 

orang responden atau 50 % siswa berinteraksi sosial dengan baik. Hal ini 

menunjukan siswa memiliki kesempatan dan kebebasan serta tanggung jawab 

dalam bergaul, baik di kelas tempat pembelajaran berlangsung, di sekolah, 

maupun di lingkungan sosial serta keluarga.   

 

5.1.2. Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi tentang hasil belajar siswa SMA 

Negeri 7 Bandar Lampung, dari 26 orang responden terdapat 12 orang 

responden atau 46,2 % siswa berada dalam kategori hasil belajar baik hal ini 

menunjukan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 7 Bandar Lampung bukan 

hanya paham tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan, 
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tetapi juga mengaplikasikannya dalam bergaul di lingkungan. Cara bergaul 

yang bertoleransi dan saling menghargai, serta kedisiplinan dalam mematuhi 

peraturan sekolah menjadi bukti bahwa hasil belajar mereka baik. 

 

5.1. Saran  

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, pembahasan, penganalisisan data dan 

mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin menyarankan bahwa : 

5.2.1. Bagi guru diharapkan untuk lebih memberikan perhatian kepada siswanya 

terutama pengawasan dan bimbingan dalam pergaulan mereka disekolah. 

Anak memiliki hak yang sama disekolah, dalam masa perkembangannya 

interaksi mereka perlu diawasi supaya pergaulan mereka lebih terarah. Guru 

juga harus mampu mengelola pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 

dengan baik dan lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor dalam 

pelaksanaannya. 

5.2.2. Bagi siswa diharapkan tidak bergaul secara selektif berdasarkan kesamaan-

kesamaan tertentu. Pergaulan juga tidak di dasarkan pada azas saling 

menguntungkan tetapi berdasarkan ketulusan dan keikhlasan. Siswa juga 

harus mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan baik 

untuk menumbuhkan rasa toleransi, kebersamaan, penghargaan, nasionalisme 

dan patriotism dalam bergaul.   


