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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melalui tahapan penjabaran dari hasil wawancara dan observasi 

pada penelitian tentang Pemanfaatan Buku Teks Dalam Pembelajaran PKn untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di Kelas VII
A
 MTs. Muhammadiyah 

Sidomulyo, diperoleh kesimpulan bahwa pemanfatan buku teks dalam kegiatan 

pembelajaan mata pelajaran PKn di kelas VII
A
 MTs. Muhaammadiyah Sidomulyo 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat secara garis besar 

sebahai berikut : 

1. Dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PKn di MTs. 

Muhammadiyah Sidomulyo siswa dan guru  telah memanfaatan buku 

teks dalam proses pembelajaran di kelas, hal ini terlihat dari kegiatan 

pembelajaran di kelas bahwa guru menggunakan buku teks untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, hal ini  juga dilakukan siswa 

dalam menerima materi dan mengerjakan tugas dari guru dengan 

mengunakan buku teks.  

2. Pemanfatan buku teks dalam kegiatan pembelajaran PKn di kelas 

memberikan semangat dalam belajar pada diri siswa yang terlihat dari 

aktifnya siswa bertanya tentang materi dan menjawab soal yang 

diberikan oleh guru, hal ini menandakan bahwa siswa lebih tertarik 

dengan mengunakan buku teks ketimbang tidak menggunakan buku 

teks dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun hal ini juga terkendala 
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dengan keterbatasan buku teks mata pelajaran dan sumber-sumber 

materi pelajaran lain, hal ini juga dipengaruhi dengan kurangnya 

minat baca siswa terhadap buku teks. 

3. Dengan pemanfaatan buku teks dalam pembelajaran PKn MTs. 

Muhammadiyah Sidomulyo di kelas dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran. Hal ini terlihat bahwa pembelajaran yang 

tidak mengunakan buku teks sesuai dengan KKM yang ditentukan 

oleh sekolah yakni siswa  yang tuntas sebanyak 10 siswa dari 19 

siswa dan sisanya siswa yang tidak tuntas yakni 9 siswa. kalau di 

prosentasekan yakni sekitar 55% tuntas dan 45% tidak tuntas.  

Sedangkan kegiatan pembelajaran yang mengunakan buku teks yakni 

siswa  yang tuntas sebanyak 17 siswa dari 19 siswa dan sisanya siswa 

yang tidak tuntas yakni 2 siswa. kalau di pesentasekan yakni sekitar 

90% tuntas dan 10% tidak tuntas. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka untuk 

memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan mutu agar pemanfatan buku 

teks dapaat maksimal penulis menyampaikan saran-saran kepada pihak sekolah 

MTs. Muhammadiyah Sidomulyo sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan buku teks dalam pembelajaran oleh guru dan siswa di 

kelas sudah baik dan maksimal. Namun agar  memanfaatakan buku 

teks lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas guru kurang  

mampu menumbuhkan minat membaca siswa, dan  siswa tidak hanya 
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mengunakan buku teks sewaktu jam pelajaran saja, namun di luar jam 

pelajaran sebagai penambah wawasan siswa dan minat siswa dalam 

membaca buku teks atau buku pelajaran. 

2. Agar menumbuh kembangkan semangat dan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran, sekolah perlu mengadakan penambahan buku 

teks di sekolah untuk lebih memaksimalkan pemanfatan buku teks 

dalam pembelajaran di sekolah dan sebagai referensi materi 

pembelajaran mata pelajaran PKn. 

3. Pemanfaatan buku teks  dalam pembelajaran, guru tidak hanya 

mampu sebagai fasilitator dan nara sumber saja, guru juga harus 

mampu mengembangkan media buku teks dengan media lain ntuk 

lebig meningkatkan hasil belajar siswa dan minat dalam belajar mata 

pelajaan PKn. 
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