
 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan Rumusan Masalah diketahui bagaimana rencana pembelajaran 

dengan menggunakan system among dalam pembentukan budi pekerti pada 

pembelajaran PKn di SMA N I Way Tuba Waykanan, pelaksanaan pembelajaran 

system among, dan bagaimana evaluasi tentang sikap siswa terhadap 

pembelajaran system among, pada temuan dan interprestasi analisis serta 

pembahasan pelaksanaan penelitian tindakan kelas XI IPS 1 SMA N I Way Tuba 

Way Kanan Tahun Pelajaran 2012-2013 dapat disimpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan hasil penelitian selama proses pembelajaran terdapat perencanaan 

yang terdiri dari beberapa siklus, maka dapat diketahui langkah-langkah dalam 

proses perencanaan pada pembelajaran dengan metode sistem among dalam 

pembentukan budi pekerti siswa adalah sebagai berikut. 

1) Mendiskusikan Standar Kompentensi dan Kompentensi Dasar yang akan 

dicapai pada proses pembelajaran. 

2) Mendiskusikan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode sistem among. 

3) Memepersiapkan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan pada saat 

proses pembelajaran. 

4) Menetapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 
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5) Memepersiapkan materi yang akan disampaikan pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

6) Mempersiapkan lembar latihan yang diberikan kepada siswa saat 

pembelajaran. 

7) Mempersiapkan lembar observasi guru dan siswa. 

 

b. Berdasarkan hasil penelitian selama proses pembelajaran terdapat pelaksanaan 

pembelajaran yang terdiri dari beberapa siklus, maka dapat diketahui langkah-

langkah dalam proses pelekasanaan pada pembelajaran dengan metode sistem 

among dalam pembentukan budi pekerti siswa adalah sebagai berikut. 

1) Tahap pendahuluan / Pra Pembelajaran 

a. Kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media 

b. Memeriksa kesiapan siswa 

2) Membuka Pembelajaran 

a. Melakukan kegiatan apersepsi 

b. Menyampaikan kompentensi yang hendak dicapai. 

c. Menjelaskan pada siswa tentang metode pembelajaran yang 

dipakai dan menjelaskan manfaatnya. 

d. Pemberian contoh nyata 

e. Pembentukkan kelompok 

f. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang 

heterogen 

g. Pembagian materi/soal pada setiap anggota kelompok 

3) Kegiatan Inti Pembelajaran/ penguasaan Materi Pembelajaran 
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a. Menunjukka penguasaan materi pembelajaran dengan 

menggunakan metode sistem among 

b. Meningkatkan materi dengan pengetahuan yang relevan 

c. Mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan bermasyarakat. 

4) Pendekatan /strategi pembelajaran 

a. Melaksanakan Pembelajaran dengan menggunakan sistem among 

secara runtut yakni dengan memberikan contoh nyata didalam 

kehidupan mereka. 

b. Menguasai kelas 

c. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

d. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alkasi waktu yang 

direncanakan 

e. Melatih kemampuan berbahasa secara terpadu 

f. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang mencerminkan 

prilaku. 

5) Pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran. 

a. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar/media 

pembelajaran. 

b. Menghasilkan kesan yang menarik 

c. Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran yang bersifat kekeluargaan. 

6) Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

a. Menumbuhkan partisipasi aktis siswa melalui interaksi guru, siswa dan 

sumber belajar. 
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b. Merespon positif partisipasi siswa 

c. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara guru-siswa dan siswa-siswa 

d. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 

e. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 

f. Menumbuhkan kecerdasan dan antuisme siswa dalam belajar dengan 

menggunakan sistem among pada kelas 

7) Penilaian Proses dan Hasil belajar 

a. Memantau kemajuan belajar 

b. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompentensi 

8) Penggunaan bahasa 

a. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 

b. Menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar 

9) Penutup 

a. Melakukan refleksi atau membuat rangkasan dengan melibatkan siswa 

b. Melaksanakan arahan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 

 

c. Berdasarkan hasil penelitian selama proses pembelajaran terdapat evaluasi 

tentang bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

metode sistem among dalam pembentukan budi pekerti siswa adalah sebagai 

berikut : 

1) Proses evaluasi dalam penggunaan metode sistem among dalam 

membentuk Budi Pekerti siswa pada pembelajaran PKn dalam penelitian 

ini dengan menggunakan observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selanjutnya untuk mengetahui hasil pembelajaran dengan 

metode sistem among adalah dengan free tes dan pos tes dengan 
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menggunakan alat penilaian buatan guru yang terdiri dari pilihan ganda 

dan essay yang sesuai dengan materi yang diajarkan dengan mengacu pada 

Standar Kompentensi dan Kompentensi Dasar. 

2) Terdapat adanya peningkatan pada setiap siklusnya dari siklus 1 sampai 

pada siklus III, pada siklus I terdapat sikap siswa hanya sedikit yang 

mengalami perubahan dan pada siklus II ada nya perubahan dengan 

meningkat nya keinginan siswa untuk mengikuti pelajaran 

3) Guru harus lebih trampil dan memotifasi  siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran, dimana siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan dengan demikian guru dapat langsung 

menilai dan mengevalusi bagaimana sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan metode sistem among. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan maka dapat disarankan sebagai berikut. 

a. Sebagai bahan masukan bagi guru dalm melaksanakan proses pembelajaran 

khususnya pembelajaran PKn untuk menerapkan metode sistem among 

sehingga pembelajaran menjadi lebih optimal dan pembentukan budi pekerti 

siswa menjadi lebih baik. 

b. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya harus melibatkan 

siswa secara aktif agar siswa merasa lebih dihargai dan di perhatikan sehingga 

akan membentuk prilaku belajar yang baik yakni Budi Pekerti siswa. 

c. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya berperan sebagai 

fasilisator dan motivator yang mampu menyediakan pengalaman belajar yang 
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memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

d. Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan motivasi, 

keaktifan siswa dan dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. 


