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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data 

seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka penulis dapat 

menyampaikan bahwa: 

 

Ada pengaruh antara pemanfaatan media gambar cetak terhadap hasil 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

kelas VIII G di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan  Tahun 

Pembelajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan 

data dari 20 siswa yang dijadikan responden, kurang lebih 9,1% yang 

mempunyai hasil belajar rendah dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan media gambar cetak, dan kurang 

lebih 40,9% mempunyai hasil belajar cukup dan 50% mempunyai hasil 

belajar baik dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

dengan menggunakan Media gambar  di SMP Negeri 1 Natar Lampung 

Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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B. Saran 

 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan 

mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin menyarankan 

bahwa: 

 

1. Kepada para pendidik disekolah agar lebih bisa membuat inovasi baru 

yaitu dengan diadakannya kegiatan portofolio, kegiatan diskusi mengenai 

isu-isu politik yang sedang terjadi dan mengumpulkan masalah-masalah 

sosial yang ada di masyarakat dalam bentuk kliping yang dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, 

sehingga siswa lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti dan 

melaksanakan strategi pembelajaran di kelas. 

2. Kepada para siswa diharapkan untuk lebih aktif dan kreatif didalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelas 

baik melalui kegiatan diskusi kelompok misalnya berani berargumentasi 

menyampaikan pendapat atau menanggapi pendapat orang lain maupun 

melalui tanya jawab misalnya berani bertanya baik antara guru dan siswa 

serta antara siswa dengan siswa serta aktif didalam menjawab pertanyaan. 

Sehingga kegiatan pembelajaran didalam kelas dapat berjalan secara 

efektif. 

 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa harus memiliki rasa keingintahuan 

yang tinggi. Hasil belajar yang tinggi akan berdampak pada hasil belajar 
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yang baik, jadi semakin tinggi hasil belajar maka semakin tinggi pula hasil 

yang di dapat. 

4. Para pendidik harus dapat mengarahkan kepada siswa agar kreatif untuk 

menangkap isi, makna, pesan, dari pelajaran yang menggunakan media 

gambar. 

 


