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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pengamatan, analisis, refleksi dan perencanaan terhadap 

setiap tindakan yang dilakukan mulai dari siklus I, II dan III pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di kelas X-A Sma Plus Al-Falah Jatinangor  mengenai 

“Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Pkn Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa (Penelitin Tindakan Kelas di SMA plus Al-falah Kelas X:A 

Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang) peneliti mengambil 

kesimpulan dari hasil yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: 

1. Perencanaan proses belajar mengajar dengan penggunaan audio visual 

dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap Siklus 1, Siklus 2, dan Siklus 3.  

a. Perencanaan pada siklus 1 

1) Menetapkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan media 

Audio Visual berupa Video untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa 

dalam mempelajari materi PKn diantaranya menyusun RPP dan Silabus 

2) Menentukan kelompok belajar siswa diawal pembelajaran untuk menganalisis 

Video yang ditampilkan oleh guru. Anggota masing-masing kelompok 6 dan 

7 siswa. Pembagian kelompok diawal dilakukan supaya siswa lebih siap 

dengan anggota kelompoknya masing-masing 

3) Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran berupa soal Pre-tes dan Pos-tes 

beserta kunci jawaban soal  
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4) Menyusun instrumen evaluasi kegiatan pembelajaran berupa lembar observasi 

yang berisi indikator motivasi belajar siswa. 

 

 

b. Perencanaan pada siklus ke 2 

1) bahan pengajaran terutama menentukan topik materi belajar Menyiapkan 

yaitu modul tentang contoh dari semanagat nasionalisme dan patriotisme  

melalui video semua harus sudah disiapkan sebelum dilaksanakan tindakan 

tindakan dan dilengkapi lembar analisis materi belajar serta lembar  serta 

lembar penilaiannya dan lembar penilaian sikap siswa, 

2) Menyiapkan media pembelajaran untuk menjelaskan materi belajar dengan 

menggunakan  power point. 

3) Menyiapkan RPP tahapan mengajar dengan mengacu format tahapan 

pembelajaran Menyiapkan perangkat penilaian hasil dari pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual 

4) Menyiapkan perangkat Observasi antara lain: daftar Observasi aktivitas siswa 

, lembar Observasi, dan aktivitas guru. 

c. Perencanaan pada siklus ke 3 

1) Menyiapkan bahan pengajaran topik materi belajar yaitu penerapan semangat 

kebangsaan yang bisa dilakukan dalam kehidpan sehari-hari. Menyiapkan 

media pembelajaran untuk menjelaskan materi belajar dengan menggunakan  

infokus . 

2) Menyiapkan RPP tahapan mengajar dengan mengacu format tahapan 

pembelajaran dengan menggunakan media Audio Visual. 

3) Menyiapkan perangkat penilaian hasil dari pembelajaran dengan 

menggunakan media Audio Visual. 
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4) Menyiapkan perangkat Observasi antara lain: daftar Observasi aktivitas siswa 

, lembar Observasi, dan aktivitas guru. 

Dari tiap siklus yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pembelajaran penggunaan media audio visual dalam pembelajaran PKn 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari hasil evaluasi proses perencanaan pembelajaran yang dilakukan dari 

setiap siklus. Hal ini perencanaan pembelajaran sangat penting untuk  mengukur 

seberapa besar keberhasilan siswa dalam proses belajar. 

2. Implementasi penggunaan media pembelajara audio visual pada setiap siklus  

a. Siklus pertama 

Pelaksanaan siklus 1 dilakukan dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai 

berikut: 

Guru menunjukkan beberapa media video yang sudah disiapkan untuk 

membuktikan sikap dari semangat kebangsaan dan nasionalisme sesuai tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya guru menyuruh siswa membentuk kelompok yang terdiri 

atas 6-7 siswa dengan cara menyuruh siswa berhitung satu sampai enam. Siswa yang 

menyebutkan kata “satu” berkelompok dengan siswa yang sama, begitu selanjutnya. 

Guru menyuruh setiap kelompok untuk memperhatikan video yang ditampilkan yang 

berhubungan dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya setiap kelompok bertugas 

menganalisis gambar yang mereka lihat. Berdasarkan nomor undian, guru menyuruh 

siswa mempresentasikan hasil analisis yang mereka diskusikn dengan kelompok 

mereka. Selanjutnya guru menyuruh kelompok lain untuk menanggapi apa yang 

dipresentasikan tersebut. 

Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi, guru 

melakukan evaluasi dengan memberikan soal yang berhubungan dengan materi yang 
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sudah diberikan, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman sisiwa terhadap materi 

yang diajarkan atau didiskusikan  

b. Implementasi siklus 2 

Pelaksanaan siklus 2 dilakukan dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai 

berikut : 

1. mengaitkan materi yang dibahas minggu sebelumnya 

2. Guru meningkatkan kemampuannya dan memberikan motivasi pada siswa. 

3. Guru mempersiapkan metode pembelajaran dengan menggunakan media 

Audio visual.  

4. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa lebih aktif guru 

melibatkan siswa untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapatnya 

melalui metode tanya jawab yang guru gunakan. Sehingga tercipta 

pengelolaan kelas dengan baik dengan melibatkan guru, siswa dalam setiap 

pembelajarannya 

5. Senantiasa memberikan bimbingan merata pada seluruh siswa 

6. Setelah pelaksanaan pembelajaran, Guru melibatkan siswa pada saat membuat 

kesimpulan untuk melatih keberanian siswa dan mengetahui cara berfikirnya.  

c. Implementasi siklus 3 

Pelaksanaan siklus 3 dilakukan dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan awal, Guru menerangkan kerangka isi materi belajar, menunjukan 

keterkaitan topik dengan bidang studi serta penyajian prasyarat belajar dengan 

menerangkan dan mencontohkan cara kita menerapkan semangat kebangsaan 
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melalui hal-hal yang mudah dipahami oleh siswa danbisa dilakukan oleh 

siswa dalam penerapan semangat kebangsaan. 

2. inti, Guru menayangka sebuah video yang menunjukan sebuah sikap 

semangat kebangsaan yang dilakukan oleh seseorang, setelah video yang 

ditampilkan selesai, Guru menugaskan siswa untuk menganalisis video yang 

ditampilkan dengan cara berkelompok 

3. Siswa dengan bantuan guru membagi beberapa kelompok yang terdiri dari 

lima/enam orang, dan masing-masing kelompok ditugaskan untuk 

menganalisis video yang sudah ditampilkan dan setiap kelompok harus 

menyimpulkan hasil analisisnya masing –masing hal ini bertujuan supaya 

seluruh siswa siap dalam menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dibuat 

bersama kelompok. 

4. Setiap perwakilan kelompok memberikan kesimpulan dari analisis yang 

mereka pahami, 

5. Kegiatan penutup, Guru menanyakan permasalahan/kesulitan siswa dalam 

menganalisis video yang ditampilkan . terutama pada siswa yang memiliki 

nilai hasil belajarnya dengan kategori kurang pada penelitian siklus  I dan 

siklus II 

6. Guru meriview pembelajaran penerapan semangat kebangsaan. 

7. Guru membagikan lembar latihan soal pada  siswa untuk di kerjakan (aktivitas 

Intelektual)  

8. Setelah pelaksanaan pembelajaran, siswa mengumpulkan hasil jawaban dari 

lembar soal latihan, untuk di evaluasi oleh guru  

9. Seluruh data yang harus di dapat oleh observasi yaitu penelitian sikap, 

pengamatan aktivitas siswa dan aktivitas guru, serta semua data yang didapat 

oleh guru yaitu nilai hasil belajar siswa, selanjutnya diolah bersama untuk 
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diketahui kekurangan dan kelebihannya sebagai acuan pelaksanaan siklus 

berikutnya. 

3. Peningkakan motivasi belajar siswa melalui media audio visual dapat dilihat dari  

aktifitas ketuntasan belajar siswa. Pada siklus1 diperoleh data aktifitas dan 

keaktifan siswa sebesar 57,6 % dan setelah dilakukan evaluasi pembelajaran 

ketentusan belajar siswa diperoleh sebesar 46%.  Pada tahap siklus 2 diperoleh 

data aktifitas dan keaktifan siswa sebesar 71,8% dan ketuntasan belajar siswa 

sebesar 78%. Pada tahap siklus 3 aktifitas dan keaktifan siswa diperoleh data 

keaktifan dan  sebesar 85,4% dan ketuntasan belajar siswa sebesar 100%. Hal ini 

menunjukan bahwa penggunaan media audio visual pada setiap siklus bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn yang terlihat dari 

hasil keaktifan dan aktifitas serta hasil ketuntasan belajar siswa.  

4. Hambatan yang dihadapi guru dalam menggunakan media audio visual pada mata 

pelajaran PKn  terjadi pada faktor analisis siswa terhadap media audio visual, 

materi PKn dan faktor non teknis seperti fasilitas sekolah, pengelolaan kelas yang 

kurang maksimal. Selain itu juga dari proses pembelajaran dapat dilihat (a) Guru 

mengalami kesulitan membangun suasana kelas yang demokratis. (b). siswa belum 

sepenuhnya memahami langkah-langkah penerapan metode audio visual. Mereka 

masih mengalami kesulitan dalam membahas hasil laporan, walaupun ada sebagian 

siswa yang sudah memahami langkah-langkah metode audio visual. (c). masih 

banyak siswa yang memiliki sikap individual, kurang bekerjasama, 

bertanggungjawab serta kurang bersungguh-sungguh dalam kelompok. (d). Guru 

kurang dalam hal pengelolaan kelas dan mengkondisikan waktu dengan baik 

sehingga terlihat gaduh dan kurang kondusif. 
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5. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan media audio visual adalah: (a) Guru bukan hanya sebagai 

pembimbing, akan tetapi mengontrol dan mengatur serta dapat membangun 

suasana kelas yang demokratis dan juga dapat memfasilitasi siswa. (b) Guru harus 

sesering mungkin menjelaskan atau mengkonfirmasi ulang agar penggunaan media 

audio visual dapat dipahami oleh siswa sehingga siswa lebih baik dalam 

mengerjakan pengamatan dan dapat menganalisis video yang sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. (c) Guru mengatasinya dengan cara tanya jawab hasil 

pengamatan secara individu dan kelompok, untuk  membuktikan apakah siswa ini 

ikut aktif dalam pengamatan ataupun pembuatan laporan kelompok. (d) Guru 

harus lebih sabar dalam membimbing siswa secara individual ataupun kelompok 

dan dapat mengoptimalkan waktu pembelajaran secara lebih baik agar siswa dalam 

mengkaji materi ataupun dalam presentasi lebih baik lagi penampilannya. 

 

 

 

B. SARAN 

1. Bagi guru 

a. Guru sebaiknya sering membimbing seperti selalu mendengarkan apa yang 

dibutuhkan oleh siswanya, mengawasi dan dapat membantu kesulitan yang 

dihadapi siswa, mengarahkan siswa apabila terjadi kekeliruan dalam memahami 

materi dan memandu aktivitas yang dilakukan siswa sehingga siswa lebih 

mudah dalam melaksanakan aktivitasnya. Karena siswa memiliki potensi yang 

besar sehingga memerlukan ruang gerak yang bebas untuk dapat 
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mengembangkan kemampuan berfikirnya maka dari itu diperlukan bimbingan 

dan arahan guru agar siswa dapat terarah dalam menentukan keputusan.  

b. Guru diharapkan cerdas dalam menentukan kelompok belajar seperti dalam 

memperhatikan dari segi intelegent ,jenis kelamin, dan juga keaktifan siswa, 

karena dengan kurang awasnya guru dalam menentukan kelompok maka akan 

mengakibatkan stimulus yang diberikan guru tidak dapat memunculkan  

semangat secara keseluruhan dalam kelas yang pada akhirnya akan menurunkan 

semangat dan motivasi belajar individu maupun kelompok. 

c. Guru diharapkan selalu dapat menciptakan suasana yang baru dalam 

menggunakan metode pembelajaran yang berbeda pada setiap pertemuan yang 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan di kelas, sehingga siswa tidak 

merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

a. Kemampuan yang sudah dimiliki siswa dalam berfikir kreatif diharapkan dapat 

ditindak lanjuti dengan selalu belajar dan melatih kemampuannya baik bertukar 

pikiran dengan siswa yang lain ataupun dalam kegiatan diskusi serta presentasi 

kelompok di kelas. 

b. Siswa diharapkan lebih berani dalam mengungkapkan pendapat ataupun ide-ide 

yang baru jangan takut salah untuk mengemukakan pendapatnya karena 

keberhasilan itu berawal dari kesalahan. 

3. Bagi sekolah 

a. Agar dalam proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih maksimal, maka 

hendaknya sekolah memberikan kebebasan yang bertanggungjawab seperti 

memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi secara kreatif dan inovatif 

dalam menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan di sekolah.  
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b. Selain itu juga pihak sekolah harus dapat memfasilitasi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran agar lebih 

berkualitas. Dengan membantu memberikan sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Mengingat motivasi siswa dalam belajar itu sangat penting dimiliki oleh 

siswa, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana cara guru 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media lain seperti 

media adobe flash, study lapangan, mengunjungi tempat-tempat pemerintahan yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dimaksudkan untuk lebih 

memperkaya guru PKn dalam penggunaan media lain dan metode mengajar yang 

guru gunakan didalam maupun diluar kelas.  

Selain itu juga penelitian tentang penggunaan media audio visual dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti 

penggunaan media audio visual melalui aspek lain seperti meninkatkan kreatifitas 

siswa, meningkatkan keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapatnya sehingga 

sercipta suasana kelas yang demokratis dan kritis. 


