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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Setelah diterapkannya media pembelajaran visual ( power point ), 

hasil belajar PKn siswa di kelas XI IPA – 1 SMA Negeri 1 Pollung 

semakin mengalami peningkatan. Dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa 

pada tes awal (pretest), dari 38 orang siswa  jumlah siswa yang tuntas 

adalah 21 orang siswa. Sesuai dengan kriteria ketuntasan maksimal 

(KKM), sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 17 orang 

siswa. pada siklus I telah menggunakan media pembelajaran visual (power 

point), jumlah siswa yang tuntas sebanyak 27 orang siswa, sedangkan 

siswa yang tidak tuntas sebanyak 11 orang  siswa. Kemudian pada siklus 

II, siswa yang tuntas sebanyak 34 orang  sedangkan yang tidak tuntas 

sebanyak 4 orang siswa 

2. Siswa kelas XI IPA – 1 SMA Negeri 1 Pollung secara keseluruhan 

suka mata pelajaran PKn, mereka menganggap mata pelajaran PKn 

penting dipelajari walaupun tidak diikutkan dalam Ujian Nasional (UN). 

Para siswa selalu mempersiapkan diri dirumah sebelum memulai 

pembelajaran dan selalu aktif ketika kegiatan belajar-mengajar 

berlangsung. 
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3. Pada kegiatan belajar-mengajar, guru jarang menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi. Keterbatasan alat dan kurangnya fasilitas di 

sekolah adalah alasan utama yang menyebabkan guru jarang menggunakan 

media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran visual (power point) 

sudah diketahui sebelumnya, tetapi guru belum paham menggunakan 

media tersebut.  

4. Setelah diterapkannya media pembelajaran power point wawasan 

siswa akan semakin bertambah luas, siswa mengubah cara belajarnya 

dirumah. Siswa semakin termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan  

siswa semakin mudah memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kepada Guru mata pelajaran PKn, agar dalam kegiatan belajar-

mengajar menggunakan media pembelajaran yang bervariasi agar 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan mampu 

meningkatkan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Kepada seluruh siswa, agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar, selalu berperan aktif selama kegiatan 

belajar berlangsung, dan biasakan membaca terlebih dahulu dirumah 

sebelum memulai pembelajaran di sekolah. 


