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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan 

pelajaran IPA pokok bahasan alat indera dengan menggunakan media 

pembelajaran CD interaktif di SD Persatuan Kota Sukabumi dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. perencanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan CD Interaktif 

dilakukan dengan memperhatikan prasarana pendukung baik kemampuan 

guru dalam mengoperasikan alat atau persiapan rencana pembelajaran 

setiap siklus. 

2. Antusiasme siswa ketika dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran CD interaktif sangat baik, ini dibuktikan dengan 

semangat siswa untuk mengikuti setiap langkah pembelajaran. 

Pelaksananaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media 

pembelajaran CD interaktif cukup efektif untuk membuat siswa belajar 

lebih aktif. Hal ini terlihat dari kegiatan siswa selama proses pembelajaran 

yaitu beberapa siswa mengajukan pertanyaan tentang film/slide yang 

ditayangkan, siswa sudah mulai terbiasa untuk membaca bahan ajar, 

antusias dalam mendemonstrasikan cara memelihara kesehatan alat indera 

dan aktif berdiskusi dengan kelompoknya. Penggunaan media 

pembelajaran CD interaktif pada pelajaran IPA telah mengarahkan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik. 

3. Penggunaaan media pembelajaran CD interaktif pada pelajaran IPA pokok 

bahasan alat indera di kelas IV SD Persatuan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa, hal ini terlihat dari peningkatan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada setiap siklus. Pada siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 66.64 

sebanyak 16 siswa mencapai KKM atau sebesar 57.14% siswa mencapai 

ketuntasan dan mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata kelas menjadi 
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75,71 atau sebanyak 23 siswa mencapai KKM atau sebesar 82.14% pada 

siklus II. Pada siklus III nilai rata-rata siswa mengalami kenaikan dengan 

cukup signifikan yaittu 92.5 atau sebanyak 28 siswa yang mencapai KKM 

atau sebesar 100% siswa mencapai ketuntasan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran CD interaktif dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan alat indera mata pelajaran IPA di SD 

Persatuan Kota Sukabumi. 

B. Saran  

Berdasarkan beberapa simpulan diatas, beberapa hal yang sebaiknya 

guru lakukan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah : 

1. Guru hendaknya menggunakan media pembelajaran dalam setiap 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dan untuk materi alat indera 

media pembelajaran CD interaktif dirasa cocok karena siswa dapat lebih 

nyata belajar mengenai alat indera. 

2. Guru harus menguasai dengan baik media pembelajaran yang 

dipergunakan sehingga pada saat pembelajaran media tersebut dapat 

mengeksplorasi kompetensi siswa sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

3. Guru hendaknya memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

materi pembelajaran karena memberikan pengaruh terhadap aktifitas 

belajar siswa. 

4. Untuk penelitian selanjutnya peneliti merekomendasikan penggunaan 

media pembelajaran CD interaktif sebagai alternatif pemecahan masalah 

sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi yang ingin 

diperolehnya. 

5. Sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

lebih sering melaksanakan penelitian tindakan kelas agar guru lebih 

terampil dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran. 
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