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KESIMPULAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Guru menanamkan sikap sopan dan santun kepada siswanya yang 

dilakukan ketika mendidik dan mengajar, guru membentuk sikap sopan santun 

yang terlihat pada saat kegiatan pembelajaran maupun diluar kegiatan 

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk sikap siswa supaya terbiasa 

sopan dan santun bukan hanya dilingkungan sekolah saja tetapi juga diluar 

lingkungan sekolah. 

Cara atau strategi yang dilakuan guru yaitu mulai dari diri guru itu sendiri. 

Karena guru sebagai teladan yang dicontoh siswanya. Guru memiliki sikap yang 

sesuai dengan kaidah, seperti baik dalam berpakaian, berbicara, dan berperilaku. 

Dengan demikian, guru akan mudah untuk mendidik dan mengajar siswanya 

untuk memiliki sikap yang baik terutama sopan santun.  

Strategi yang digunakan guru dilakukan ketika mendidik dan mengajar yaitu 

didalam kegiatan pembelajaran maupun diluar kegiatan pembelajaran dengan pola 

pembiasaan dan keteladanan, serta menerapkan dengan kebijakan. Seperti 

memberikan nasihat dan motivasi, memberikan hukuman (punishment)bagi siswa 

yang melakukan kesalahan, menegur dengan bijak, memberikan arahan cara 

berdiri, cara berjalan benar. Guru juga mengajarkan bagaimana bersikap yang 

baik dan benar, mempersiapkan siswanya sebelum belajar (menegur siswa yang 

belum siap belajar), mengajarkan cara berbicara yang baik, menghargai pendapat 

orang lain, mengucap salam sebelum menyampaikan sesuatu,dan mendengarkan 

orang lain ketika sedang berbicara didepan. 
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Strategi yang dilakukan juga dengan membuat kesepakatan bersama dengan 

siswa kelas VB pada awal semester tahun ajaran baru mengenai kesalahan-

kesalahan yang dilakukan, seperti bagaimana yang seharusnya dilakukan dan apa 

yang tidak boleh dilakukan, dan selalu menanamkan bahwa setiap apa yang 

ditanam maka akan dituai, yaitu ketika apa yang dilakukan maka ada 

konsekuensinya. sehingga siswa akan mempertimbangkan apa saja yang harus 

dilakukan. Selain itu guru juga menggunakan sistem point, dimana setiap siswa 

melakukan kesalahan maka, akan ada pemberian point yang nantinya jika point 

sudah mencapai kesepakatan maka akan diberikan konsekuensi atau sanksi. 

Sehingga ketika ditemui siswa yang bermasalah hanya dengan dilihat saja, maka 

siswa akan menyadari kesalahannya. Guru juga menggunakan cara yaitu 

mendekati siswa yang bermasalah dan berusaha untuk memahami apa yang 

terjadi, sehingga guru mengetahui bagaimana cara mengatasinya. menanamkan 

sikap sopan santun kepada siswanya yaitu, seperti guru Sehingga ketika ditemui 

siswa yang bermasalah hanya dengan dilihat saja, maka siswa akan menyadari 

kesalahannya. Pembelajaran yang disampaikan disesuaikan dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat sebelum pembelajaran berlangsung 

karena ketika guru memberikan arahan mengenai sikap harus menyesuaikan 

dengan materi dan karakter yang di kembangkan serta kemampuan siswa 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Karenanya, tujuan guru dalam 

membentuk sikap sopan santun siswa selain untuk menjadikan siswa memiliki 

sikap yang baik juga untuk mengembangkan karakter siswa, supaya siswa 

memiliki sikap yang sesuai  dengan norma ketika berada baik itu disekolah, 

rumah, maupun dilingkungan luar dimana siswa itu berada.  
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5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang strategi guru dalam 

pembentukan sikap sopan santun siswa kelas VB SD Negeri 55/1 Sridadi. bahwa 

pembentukan didikan dan ajaran yang tepat  dalam menanamkan sikap sopan 

santun kepada siswa secara penyampaian dan sasaran akibat dari adanya stimulus 

yang diberikan oleh guru dan direspon oleh siswa akan berdampak baik pada 

perubahan atau perkembangan sikap anak yang dapat  menjadi sebuah kebiasaan 

atau terulang kembali, begitu juga dengan tindakan (respon) yang diberikan guru 

yang tidak memuaskan tindakan atau perilaku yang dilakukan siswa kemungkinan 

tidak akan lagi diulangi.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka saran yang dapat 

disimpulkan peneliti adalah: 

1. Guru hendaknya memiliki pengetahuan yang banyak tentang strategi 

dalam pembentukan sikap sopan santun agar dapat menerapkan strategi 

dalam pembentukan sikap sopan santun dengan baik. 

2. Guru hendaknya memahami mengenai perkembangan psikologi dan 

karakter anak supaya ketika memberikan sanksi atau teguran yang 

diberikan sesuai yang seharusnya. 

3. Guru hendaknya menghindari pemberian teguran atau sanksi yang 

berlebihan seperti tidak naik kelas, dan lain sebagainya agar tidak 

mematahkan semangat siswa dalam belajar.  


