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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran

guru Pendidikan Kewargangeraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral

Siswa Kelas VIII secara umum dikatakan cukup baik meliputi indikator

dengan persentase nilai, yaitu indikator mendidik sebesar 52,8% cukup baik

bagi seorang guru dalam menegembangkan kecerdasan moral siswa dalam

indikator mendidik.

Kemudian dalam indikator mengawasi dengan persentase nilai sebesar 59,4%

menyatakan adanya peran yang cukup baik bagi seorang guru dalam

mengawasi sikap dan perilaku siswa agar dapat sesuai dengan nilai dan norma

yang berlaku di sekolah dan di masyarakat, dan indikator memberikan contoh

yang baik dengan persentase sebesar 56,1% cukup baik bagi seorang guru

dalam memberikan contoh yang baik terhadap siswa agar seorang guru dapat

selalu menjadi sosok yang terbaik dihadapannya muridnya sebagai suatu

contoh teladan dengan tujuan untuk Mengembangkan Kecerdasan Moral

Siswa yang tentunya sangat dibutuhkan sekali agar seorang siswa-siswi dapat

menjadikan nya suatu contoh di dalam kehidupan sehari-hari baik di

lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat secara umum.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan

saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Bandar Lampung untuk dapat

memperhatikan kinerja seorang guru di sekolah baik dalam mengajar

maupun dalam mendidik, agar tercipta suatu sistem pembelajaran yang

berkualitas.

2. Bagi para Guru diharapkan memiliki jiwa sebagai orang tua yang baik

sehingga bisa menjadi panutan oleh para siswa-siswi. Memberikan ilmu

dunia maupun ilmu akhirat dan ilmu kehidupan kepada para siswa-siswi

untuk membentuk karakter peserta didik yang seimbang dan membentuk

ideologi para peserta didik yang terarah, baik dan kokoh untuk

kedepannya.

3. Kepada para staf keamanan di sekolah juga harus turut membantu guru

dalam mensukseskan perilaku dan sikap siswa-siswi kearah yang lebih

baik dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa dengan turut

memberikan nasihat serta bimbingan dan mengawasi setiap perilaku

siswa-siswi agar para siswa-siswi selalu disiplin dan taat kepada tata tertib

peraturan sekolah yang berlaku.

4. Sekolah diharapkan mampu menerapkan kurikulum yang tepat terhadap

peserta didik dengan mengacu kepada visi misi sekolah dan tujuan sekolah

agar dapat menciptakan karakter siswa-siswi menjadi lebih baik bagi

dirinya dan lingkungan.


