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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran IPA pada 

konsep perubahan lingkungan dengan menggunakan media sederhana peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran IPA dengan memanfaatkan media sederhana dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa dapat 

meningkat pada setiap siklusnya dengan nilai rata-rata pada siklus I 

mencapai 2,91 atau 72,91%, pencapaian nilai tersebut disertai dengan skap 

siswa yang antusias dan menyimak materi pembelajaran yag disampaikan, 

siswa juga mulai mau bertanya dan berpendapat, sehingga pada siklus I ini 

aktivitas siswa berada pada kategori cukup. Kemudian peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada siklus II yaitu mencapai 3,5 atau 87,5 %, 

peningkatan nilai tersebut dikarenakan siswa tidak hanya antusisa 

menyimak pembelajaran akan tetapi mulai aktif bertanya, menjawab 

peranyaan dan berpendapat, walaupun terkadang masih ada siswa yang 

menjawab atau berpendapat kurang tepat dengan jawaban yang diajukan. 

Namun pencapaian nilai rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus II 

dapat dikatakan berada pada kategori baik. 

2. Dengan menggunakan media sederhana pada pembelajaran IPA, hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada setiap 

siklusnya yaitu pada siklus I nilai rata-ratanya mencapai 6,65 atau 66,5% 

termasuk pada kategori cukup dan siklus II mengalami peningkatan yaitu 

mencapai 8,12 atau 81,2% yang termasuk pada kategori baik. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa setiap siswa selalu mengalami kemajuan dalam 

memahami materi yang diajarkan, karena pada setiap siklus selalu ada 
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tambahan siswa yang nilainya mengalami peningkatan sehingga bertambah 

pula siswa yang lulus mencapai nilai KKM.  

Pembelajaran IPA yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat terlaksana 

dengan baik. Pada pembelajaran IPA pada konsep perubahan lingkungan 

dengan menggunakan media sederhana aktivitas belajar siswa dapat 

meningkat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, mengamati gambar, 

berdiskusi mengungkapkan pendapat dan aktif bertanya, sehingga ada proses 

saling menghargai dalam perbedaan pendapat. 

 

B. REKOMENDASI 

Dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada pada pelaksanaan tindakan pembelajaran serta untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA disekolah dasar, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Pada pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dalam proses pembelajaran 

hendaknya guru menggunakan media agar tidak terjadi verbalisme, serta 

dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun media yang 

dapat digunakan guru yaitu media sederhana, dengan menggunakan media 

sederhana selain dapat meningkatkan aktivitas siswa juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti dengan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti bahwa aktivitas belajar dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat pada setiap siklusnya. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Agar guru dapat meningkatkan kualitas mengajar serta meningkatkan 

kreativitas dalam proses pembelajaran hendaknya kepala sekolah juga ikut 

serta terlibat dan mengontrol kinerja guru dalam mengajar anak didiknya. 

Masukan yang positif dan dukungan serta motivasu dari kepala sekolah juga 

dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran dengan cara memberikan fasilitas sarana dan prasarana 

pembelajaran serta kebutuhan yang menunjang proses pembelajaran. 

 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

masukan dan pengetahuan tambahan dalam upaya memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pendidikan pada pembelajaran IPA dimasa yang akan 

datang. 

 


