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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan seluruh tindakan siklus satu sampai siklus 

tiga mengenai “Penerapan Pendekatan Edutainment untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa SD pada Mata Pelajaran IPA Materi Pesawat 

Sederhana”, maka berdasarkan penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Sistematika dalam penyusunan RPP dengan menerapkan 

pendekatan edutainment  pada dasarnya sama dengan sistematika yang 

dibuat oleh guru. Namun untuk penerapan edutainment dalam bentuk 

accelerated learning, RPP yang disusun memiliki karakteristik khusus. 

Karakteristik pertama yaitu memuat 10 langkah pembelajaran yaitu: 

ajarkan suatu materi kepada siswa, memberikan berbagai pertanyaan, 

ketahui manfaatnya bagi diri sendiri, terangkan dengan lantang kata-kata 

anda, gambar dan tuliskan dengan kata-kata sendiri, ujilah pengetahuan 

tersebut, gunakan indra-indra yang lain, bergeraklah, visualisasikan hasil 

akhir dan kembangkanlah sebuah sikap mental yang positif terhadap 

pelajaran. Karakteristik yang kedua yaitu mengandung komponen SAVI 

yang menjadi penanda bahwa pembelajaran mengembangkan kemampuan 

Somatic, Auditory, Visual dan Intellectual siswa.  

2. Pelaksanaan 

Pada kegiatan awal, guru dan siswa melakukan kegitan awal 

dimana guru melakukan pengkondisian termasuk pengarahan peraturan 

pembelajaran, apersepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, guru mengajarkan suatu materi kepada siswa 

dengan cara pemperlihatkan benda yang termasuk pesawat sederhana dan 

bertanya pada siswa mengenai bentuk, ciri dan kegunaan benda tersebut. 
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Kemudian, guru memberikan berbagai pertanyaan terhadap siswa 

mengenai bentuk, cirri dan kegunaan benda yang ditunjukkan guru. lalu, 

guru meminta siswa mengetahui manfaat penggunaan jenis-jenis pesawat 

sederhana bagi diri sendiri. Selanjutnya, guru menerangkan dengan kata-

kata yang lantang mengenai materi pembelajaran pesawat sederhana agar 

siswa dapat menyusun pengetahuannya. Setelah itu, guru meminta siswa 

memperhatikan gambar dan menuliskan manfaatnya penggunaan jenis-

jenis pesawat sederhana dengan kata-kata sendiri. Tahap berikutnya, guru 

bersama salah siswa melakukan demonstrasi menggunakan alat peraga 

pesawat sederhana untuk menguji pengetahuan. Agar siswa dapat 

memperhatikan demonstrasi yang dilakukan siswa lain, guru meminta 

siswa menggunakan indra-indra yaitu telinga dan mata. Setelah selesai, 

guru meminta siswa bergerak membentuk kelompok untuk mengerjakan 

LKS. Agar guru mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran, guru meminta siswa mengerjakan lembar evaluasi untuk 

memvisualisasikan hasil akhir. Supaya siswa dapat mengembangkan 

sebuah sikap mental yang positif terhadap pelajaran, guru meminta siswa 

menyuarakan yel-yel penyemangat belajar. 

Di akhir kegiatan pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari serta memberikan tindak lanjut 

berupa perintah untuk membawa contoh benda pesawat sederhana 

mengenai pembelajaran yang akan datang. 

3. Hasil 

Dari hasil penelitian, penerapan pendekatan edutainment dalam 

mata pelajaran IPA tentang Pesawat Sederhana dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini terbukti oleh peningkatan hasil belajar siswa sebesar 

33,09 atau setara dengan 33,09% dari hasil belajar prasiklus sebesar 43.67 

dan siklus tiga menjadi 76,76 dimana nilai KKM yang harus dicapai siswa 

sebesar 68.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan pendekatan edutainment dalam 

proses pembelajaran dimana siswa lulus meningkat sebesar 70,21%. Maka 

peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Agar dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) supaya hasil 

belajar siswa meningkat. Salah satu cara agar menjadikan KBM 

menyenangkan adalah dengan menerapkan pendekatan edutainment dalam 

proses pembelajaran. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Agar penerapan pendekatan edutainment menjadi efektif, kepala 

sekolah diharapkan memberikan dukungan berupa pengadaan fasilitas 

berupa alat peraga jenis-jenis tuas, bidang miring, jenis-jenis katrol dan 

roda perporos. Selain itu, kepala sekolah juga melakukan pemantauan 

kinerja guru yang bersangkutan dalam proses pembelajaran dikelas. 

3. Untuk Peneliti 

Berdasarkan peningkatan hasil belajar siswa, hanya 70,21% siswa 

yang lulus mencapai KKM. Hasil tersebut seharusnya dapat lebih 

meningkat karena perasaan gembira pada siswa akan mempercepat 

pembelajaran. Dengan demikian, bagi para pembaca dan peneliti, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk menerapkan pendekatan 

edutainment agar hasil belajar siswa meningkat.   


