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BABsV 

iPENUTUPi 

 

A. Simpulanl 

Berdasarkankpenyajian data dankanalisis dataamaka dapat diberikan 

simpulkan sebagaizberikut: 

1. Penggunaan media Papan Pintar Pancasila dalam pembelajaran Tematik 

muatan PKn kelas II di MIN 2 Kapuas telah terlaksana dengan baik sesuai 

dengan rencana guru. Sebelum pelaksanaan penggunaan media 

terlebihkdahulu guru membuatzRancangan PelaksanaansPembelajaran 

(RPP). Pada proses penggunaan media Papan Pintar Pancasila guru 

melaksanakannya sesuaihdengan  langkah-langkah yangdterdapat 

dalamfRPP denganzbaik. Gurugjuga melakukandevaluasi 

saatxproseskpembelajarangberlangsung dengan baik yaitu dengan cara 

menilai langsung satu-persatu siswa ketika maju kedepan. Media Papan 

Pintar Pancasila dapat menarikkperhatian siswa dan  siswa tidak bosan 

saat prosesgpembelajaran berlangsung, siswa mampu memahami 

isiomateri yanglada didalam mediaudengan mudah, dan guru merasa 

terbantu ketika mengajar.  

2. Faktoropendukung dan penghambatdpenggunaan media Papan Pintar 

Pancasila dalamupembelajaran Tematik muatan PKn kelas II di MIN 2 

Kapuas. Untuk faktor pendukung ada dari a) Faktordguru, 
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yaitujpengalaman kerja guru yang mengajar lebih dari 10 tahun dan sering 

mengikuti pelatihan serta penataran yang membuat guru terampil dalam 

menggunakan media pada proses pembelajaran dikelas. b) Faktor siswa, 

antusias dan perhatian siswa ketika pembelajaran berlangsung dan cara 

belajar PKn dengan menggunakan media papan pintar pancasila membuat 

siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. c) Faktor Sarana dan Prasarana, 

ruang kelas yang nyaman dan sejuk karena sudah berfasilitaskan kipas 

angin dan ruangkkelas yang bersih sehingga bagusguntuk 

prosesdpembelajaran. Faktor penghambat penggunaan media Papan 

Pintar Pancasila dari a) Faktor siswa, masih ada sedikit siswa sibuk sendiri 

saat temannya maju mencocokkan gambar dan ada siswa yang  sedikit 

kesulitan mencocokkan  gambar. b) Faktor ketersediaan waktu dan biaya, 

jam pelajaran yang sempit sedangkan waktu yang diperlukan banyak. 

Guru menggunakan biaya atau dana pribadi dalam membuat media Papan 

Pintar Pancasila. 

 

B. Saranc 

Daricringkasan temuan,xpembahasan, sertadkesimpulan darixpenelitian 

dan dengangsegala kerendahanshati penulis akangmengajukan beberapaysaran 

yang sekiranyafakan dijadikan bahanhpertimbangan. Adapunssaran-sarangtersebut 

adalah: 

1. Kepala Sekolahl 

Kepala sekolahlhendaknya selaludmemantau dan memperhatikan proses 

pembelajaran dijsekolah MIN 2 Kapuas dan selalu memotivasi guru dan siswa agar 



69 
 

 
 

lebih bisa memanfaatkan media pembelajaran baik yang ada disekolah ataupun 

media dari guru sendiri. 

2. Guru Kelas 

Guru kelas khususnya guru kelas II mata pelajaran tematik muatan PKn 

hendaknya sebagai pengajar senantiasa menambah pengetahuan, wawasan dan 

terus berinovasi untuk keberhasilan pembelajaran menggunakan media Papan 

Pintar Pancasila agar siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. 

3. Siswa 

Para siswa selalu semangat dan belajar fokus pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Mengingat kalian adalah generasi penerus bangsa ini. 

4. Peneliti 

Peneliti selanjutnya bisa menggunakan materi lain seperti materi dari 

pelajaran PKn yang lain ataupun media tersebut bisa dimodifikasi menjadi media 

papan pintar untuk pelajaran tematik lainnya ataupun pelajaran matematika. 

 




