
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

penanaman sikap sosial pada siswa kelas VA SD Negeri No. 55 Sridadi dilakukan dengan 

menggunakan strategi pembelajaran afektif (pembiasaan dan modeling/keteladanan). Guru 

mampu memberikan contoh sikap interaksi yang baik kepada siswa baik di dalam kelas maupun 

di luar kelas .Strategi tersebut dapat membantu dalam menanamkan sikap sosial terutama dalam 

menerapkan percaya diri, dsiplin diri, dan tanggung jawab. 

Hasil penanaman sikap sosial siswa kelas VA melalui Strategi pembelajaran pembiasaan dan 

keteladanan sudah tertanam dengan baik. Guru terlihat sudah berhasil menanamkan nilai sikap 

sosial sesuai dengan indikator- indikator yang telah peneliti jabarkan yaitu: disiplin diri, percaya 

diri dan tanggung jawab. Strategi guru dalam menanamkan nilai afektif dilakukan melalui 

pembiasaan, melalui 2 pola, yaitu: pola pembiasaan dan pola pencontohan. Pola pembiasaan atau 

kegiatan dilakukan siswa secara terus menerus dan konsisten, mulai dari hal kecil. Misalnya, guru 

membiasakan siswa untuk berani tampil didepan, membiasakan siswa untuk datang tepat waktu, 

dan selalu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Melalui aktivitas tersebut, siswa terbiasa 

melakukan hal-hal yang terpuji dengan sendirinya tanpa diperintan karena mereka sudah terbiasa. 

 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang di berikan sebagai berikut: 
40 



1) Sekolah perlu terus meningkatkan program-program sekolah yang berkaitan dengan 

penanaman sikap sosial peserta didik, misalnya berkaitan dengan tata tertib siswa, 

keteladanan guru, dan penyampaian nasehat saat upacara bendera, dll. 

2) Guru harus lebih memgembangkan lagi strategi pembelajaran dan mengeksplor lebih jauh 

kemampuan guru dan lebih mengembangkan lagi strategi pembelajaran yang sudah 

dlaksanakan guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan secara utuh untuk 

menanamkan nilai-nilai sikap sosial pada diri peserta didik terutama pada sikap sosial 

percaya diri, disiplin diri dan tanggung jawab. 

3) Siswa dapat lebih meningkatkan sikap sosial khususnya di lingkungan sekolah guna bekal 

hidup dan bergaul dalam masyarakat. Sikap sosial yang harus lebih ditingkatkan misalnya 

untuk mampu bekerja sama dengan baik saat melakukan tugas kelompok dan sadar akan 

kewajiban piket kelas, dll. 

4) Peneliti dapat mengkaji lebih lanjut lanjut mengenai sikap sosial siswa.  

 

  


