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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat Buku 

Siswa kelas V yang telah disajikan di Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Nilai moral yang terdapat dalam Buku Siswa kelas V. Penerbit Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud Edisi Revisi: Jakarta 

2017, meliputi dua ketegori nilai moral. Nilai moral yang berhubungan 

dengan manusia dalam lingkup lingkungan sosial meliputi Cinta tanah air, 

tolong-menolong, menasihati, peduli lingkungan, bekerjasama antar 

teman, peduli sosial, kerja keras, memuji (menyanjung orang lain), kasih 

sayang, semangat kebangsaan, berterima kasih, dan keakraban. 

2. Sedangkan Nilai moral yang berhubungan manusia dengan Tuhannya 

meliputi Bersyukur kepada Tuhan, berdo’a kepada Tuhan dan ikhlas. Nilai 

moral dalam Buku Siswa kelas V ini disajikan melalui susunan yang di 

dalam terdapat cerita. Pengarang dalam buku cerita ini menyampaikan 

nilai moral yang tidak secara langsung atau dapat dikatakan pengarang 

tidak selalu menceritakan kehidupan yang baik, hal ini bertujuan agar 

tidak menimbulkan kejenuhan dan memberikan kesan menggurui atau 

lebih tepatnya untuk kepentingan keindahan, sehingga dengan hadirnya 
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nilai-nilai moral yang terkandung dalam karya sastra dapat dijadikan 

sebagai pendidikan moral bagi siswa. 

3. Dengan menguraikan unsur-unsur cerita sebagai sarana unuk 

menyampaikan nilai moral maka siswa dapat mengetahui tema, tokoh dan 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa dan teknik 

penyampaian moral. Dengan hal ini maka siswa dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dari segala hal yang membawa dampak positif.  

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis mendapat terhadap 

Buku Siswa kelas V yang mengandung nilai moral. Maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang ingin mendalami nilai moral dalam Buku Siswa kelas V 

yang berbentuk cerita. Saran-sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang masih sederhana ini diharapkan mampu untuk 

menimbulkan rasa minat bagi mahasiswa lain untuk mengadakan 

penelitian sejenis secara lebih lanjut pada objek kajian yang berbeda.  

2. Bagi pembaca pada umumnya, semoga penelitian ini bisa menambah 

wawasan serta mengembangkan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran ajaran moral melalui nilai-nilai moral yang terkandung 

dalam sebuah Buku Siswa Kelas V. 

3. Maka diharapkan Buku Siswa Kelas V yang berbentuk cerita ini dapat 

dijadikan sebagai bahan bacaan bagi para siswa dan masyarakat pada 
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umumnya, sehingga akan tertanam nilai-nilai moral yang kuat pada diri 

pembaca dan kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu tuntunan atau 

pedoman dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan bertingkah laku 

di lingkungan sehari-hari. 

 

 


