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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan 

bahwa guru PPKn  sudah berperan dengan baik dalam memanfaatkan media 

massa sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran PPKn siswa MTs Swasta Ali Imron Medan tahun pembelajaran 

2016/2017, hal ini dapat dilihat dari jawaban angket yang dibagikan kepada siswa 

MTs Swasta Ali Imron Medan. Dari hasil tabel frekuensi yang diperoleh bahwa 

persentase (90,63%) peran guru PPKn dalam memanfaatkan media massa sebagai 

sumber  pembelajaran. Hal ini dapat menunjukkan bahwa  peran guru PPKn 

dalam memanfaatkan  media massa sudah tergolong baik atau tinggi, namun 

masih harus tetap  ditingkatkan, dimaksimalkan  dan  dilakukan  dengan lebih 

baik lagi sehingga dapat memanfaatkan media massa sebagai sumber 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. 

Guru PPKn sudah berperan dengan baik dalam memanfaatkan media 

massa yaitu memahami media massa sebagai sumber pembelajaran yang sesuai 

dengan mata pelajaran PPKn, memberikan solusi kepada siswa ketika siswa 

mengalami kesulitan dalam  memahami  materi yang sumber pembelajarannya 

dari media massa, memberikan materi pelajaran yang diambil dari media massa, 

memberikan tugas kepada siswa yang sesuai dengan materi pelajaran yang 

disampaikan, memanfaatkan media massa yang bervariasi sebagai pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar, memanfaatkan media massa untuk menunjang 
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tujuan pembelajaran yang akan dicapai, meningkatkan pemahaman siswa dengan 

memanfaatkan media massa dan meningkatkan keaktifan siswa pada saat 

mengikuti proses pembelajaran. Namun peran guru PPKn dalam memanfaatkan 

media massa yang bervariasi sebagai sumber pembelajaran dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar didalam kelas perlu ditingkatkan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, maka peneliti 

menyarankan bahwa guru PPKn di MTs Swasta Ali Imron Medan diharapkan 

untuk lebih meningkatkan perannya dalam memanfaatkan media massa sebagai 

yang lebih bervariasi sebagai sumber pembelajaran dalam melaksanakan  kegiatan 

belajar. Dan memberikan materi pelajaran yang sesuai untuk disampaikan kepada 

siswa, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa guna untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

secara maksimal. Usaha guru dalam memanfaatkan media massa sebagai sumber 

pembelajaran pada mata pelajaran PPKn untuk lebih ditingkatkan seperti ketika 

siswa menagalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Siswa 

dan siswa  MTs Swasta Ali Imron Medan harus lebih sungguh-sungguh dan lebih 

giat dalam  mengikuti kegiatan proses pembelajaran, agar pemahaman tentang 

materi pelajaran dapat meningkat dan dapat diimplementasikan seperti nilai-nilai 

karakter yang dipelajari dalam mata pelajaran PPKn.  

 


