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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran IPS pada kompetensi
dasar “Menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan
sekolah” dapat disimpulkan bahwa :
1. Penggunaan media VCD memberikan dampak yang cukup signifikan
terhadap materi yang disampaikan guru, hal ini dapat dilihat dari tingginya
persepsi dari siswa terhadap penggunaan media VCD dalam pembelajaran
IPS yaitu sebesar 64,47 %. Selain itu dari hasil observasi yang
menunjukkan tingginya efektivitas pembelajaran IPS di kelas IIIA MIN
Seduri Mojosari.
2. Hasil belajar siswa dalam penggunakan media VCD dapat ditunjukkan
dengan semakin berkurangnya jumlah siswa yang tidak tuntas belajar pada
masing-masing siklus, yaitu dari pra siklus 77 %, siklus I 86 % dan siklus
II 95%.
3. Penggunaan media VCD dapat meningkatkan hasil belajar di kelas IIIA
MIN Seduri Mojosari. Hal ini dapat dilihat dari pra siklus 77 %, siklus I
86 % dan siklus II 95%.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberi saran-saran yang
dapat memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan :
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1. Kepada Kepala Madrasah agar memberikan dukungan kepada guru-guru
untuk melakukan refleksi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai
dengan baik.
2. Pemahaman perbaikan pembelajaran ini perlu disampaikan dalam kegiatan
Kelompok Kerja Guru ( KKG ).
3. Kepada teman-teman guru agar memilih metode dan media pembelajaran
yang tepat sesuai dengan materi dan kemampuan siswa sehingga perhatian
siswa dapat terfokus pada pembelajaran.
4. Kepada komite dan wali murid agar memberikan dorongan kepada anaknya
untuk giat belajar sehingga materi yang telah diajarkan dapat diserap
dengan baik.
5. Penggunaan media VCD pembelajaran hendaknya dipertimbangkan untuk
dijadikan

sebagai

sarana

untuk

menunjang

keberhasilan

proses

pembelajaran, adanya inovasi secara berkelanjutan agar mutu dari media
pembelajaran semacam VCD pembelajaran mempunyai kualitas yang
lebih baik sehingga pencapaian hasil belajar siswa lebih maksimal.
6. Guru hendaknya semakin berusaha meningkatkan kemampuan, terutama
yang berhubungan dengan penggunaan media pembelajaran sehingga
ketika melakukan proses pembelajaran menggunakan media bisa lebih
memotivasi siswa.

