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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa peran guru PPKn dengan menggunakan media power point 

untuk meningkakan minat belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 1 

Limapuluh sangatlah penting untuk direalisasikan, hal ini bisa dilihat dari hasil 

penyerahan dan pengolahan angket yang menunjukkan bahwa minat belajar siswa 

rendah saat belajar PPKn tidak menggunakan media. Kurangnya fasilitas dalam belajar 

juga mempengaruhi proses pembelajaran, hal itu menyebabkan guru sulit menjelaskan 

materi yang diajarkan, ditambah lagi dengan ketidakmampuan guru menggunakan 

media pembelajaran berbasis komputer atau gaptek. 

 Hal ini membuktikan bahwa guru PPKn mulai sekarang harus membenahi 

cara menyampaikan bahan ajar yaitu dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer 

atau power point. Maka dari itu diharapkan guru PPKn mampu menggunakan laptop 

ataupun komputer, dengan begitu guru dapat membuat media power point dalam 

bentuk apapun, baik itu slide, video, maupun gambar, yang akhirnya dapat mengubah  

proses belajar mengajar menjadi optimal dan suasana kelaspun berubah menjadi lebih 

efektif, aktif dan inovatif. 

Pentingnya peran guru PPKn dengan menggunakan media power point ini 

dapat mengubah jalannya proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, terarah 

dan teratur jika tampilan power point yang dibuat oleh guru tersebut menarik perhatian 
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siswa. Sehingga minat dan semangat belajar siswapun meningkat dengan sendirinya 

sesuai dengan yang diharapkan. Dan akhirnya proses pembelajaran yang dilakukan 

berjalan secara optimal. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis 

menyarankan:  

1. Guru PPKn diharapkan mampu menguasai kelas dan memahami apa yang 

diinginkan siswa. 

2. Guru PPKn diharapkan agar lebih meningkatkan profesionalismenya dalam 

mengajar terutama dalam penggunaan media pembelajaran. 

3. Guru PPKn mampu menggunakan komputer atau laptop agar dapat dengan 

mudah menggunakan media power point sebagai media pembelajaran yang 

menarik. 

4. Siswa harus memiliki kesadaran yang tinggi dan kemampuan yang keras untuk 

mempelajari PPKn, hal ini akan mempermudah siswa memahami apa yang 

diajarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

5. Siswa harus lebih meningkatkan semangat dan minat belajarnya terhadap mata 

pelajaran PPKn. 

6. Kepala sekolah harus melengkapi fasilitas sekolah, terutama laptop atau komputer 

dan juga LCD Proyektor (infokus) agar proses belajar mengajar berjalan optimal. 

 


