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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar pada hasil penelitian tentang Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar PKn Dengan Metode Picture and Picture Pada Siswa Kelas 8 F 

SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2012/2013, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a) Penerapan metode Picture and Picture dalam proses belajar mengajar 

juga meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal itu ditunjukan oleh 

kenaikan prosentase aktivitas belajar siswa dari pra siklus ke siklus I 

yaitu dari 32,35 % pada pra siklus menjadi 76,76% pada siklus I. Akan 

tetapi pada siklus I ini keaktifan siswa untuk bertanya dan memberikan 

pendapatnya terhadap materi yang diajarkan masih kurang. Hal itu 

ditunjukan dari 34 siswa kelas 8 F SMP Negeri 1 Japah hanya 13 siswa 

atau sebesar 41,93 % yang aktif bertanya, dan hanya 10 siswa atau 

sebesar 32,35 % siswa yang memberikan pendapatnya ketika diberi 

kesempatan. Kemudian dari siklus I ke siklus II juga menunjukan ada 

kenaikan rata-rata prosentase aktivitas belajar siswa yaitu dari 76,76 % 

pada siklus I menjadi 99,70 pada siklus II. Peningkatan aktivitas terlihat 

pada kesiapan siswa dalam menerima pelajaran, perhatian siswa 

terhadap materi yang diajarkan maupun pemahamannya terhadap materi 

tersebut. Akan tetapi peningkatan yang paling menonjol adalah keaktifan 

siswa untuk bertanya dan memberikan pendapatnya saat diberikan 

pertanyaan terhadap materi yang diajarkan. Pada siklus I dari 34 siswa 

kelas 8 F SMP Negeri 1 Japah hanya 13 siswa atau sebesar 41,93 %   

yang aktif bertanya, dan hanya 10 siswa atau sebesar 32,35 % siswa 

yang memberikan pendapatnya ketika diberi kesempatan, meningkat 

pada siklus II dari 34 siswa kelas 8 F SMP Negeri 1 Japah ada 23 siswa 

atau sebesar 67,64 %, siswa yang aktif bertanya, dan 17 siswa atau 

sebesar 50,00 % yang memberikan pendapatnya ketika diberi 
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kesempatan. Peningkatan aktivitas belajar tersebut yang berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

b) Peningkatan aktivitas belajar tersebut yang berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa 

ditunjukan oleh jumlah siswa yaitu pada pra siklus yang tuntas atau telah 

mencapai KKM pada tahap pra siklus sebanyak 11 siswa dengan 

prosentase 32,35 % dari 34 siswa kelas 8 F meningkat pada tahap siklus 

I siswa yang tuntas atau telah mencapai KKM sebanyak 23 siswa dengan 

prosentase 67,64 % dari 34 siswa kelas 8 F, selanjutnya pada siklus II 

meningkat lagi yaitu semua siswa sudah tuntas belajarnya atau jumlah 

siswa yang mencapai KKM ≥ 75 sebanyak 34 siswa dengan prosentase 

100 %. 

c) Penerapan metode Picture and Picture  dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi 

“Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Dalam 

Sistem Pemerintahan Indonesia, dengan Kompetensi Dasar : 

Mendiskripsikan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan 

rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia sistem pemerintahan 

Indonesia” pada siswa kelas 8 F SMP Negeri 1 Japah Kecamatan Japah 

Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

saran kepada beberapa pihak. Adapaun saran tersebut adalah sebagai berikut 

: 

a) Bagi Guru-guru SMP Negeri 1 Japah 

1. Sebaiknya guru PKn dapat menggunakan metode Picture and Picture 

untuk materi PKn yang lain untuk meningkatkat aktivitas dan hasil 

belajar siswa.   

2. Sebaiknya guru non PKn di sekolah tersebut dapat menindaklanjuti 

dengan menerapkan metode Picture and Picture sebagai metode  
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sehingga siswa menjadi tidak bosan pada waktu guru menjelaskan di 

depan kelas. 

b) Bagi Siswa 

Siswa harus selalu semangat dan lebih aktif dalam proses belajar. 

c) Bagi Peneliti Lainnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan 

pembelajaran dengan metode Picture and Picture pada mata pelajaran 

yang lain. 

 


