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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Pasundan 2 

Bandung selama siklus 1 sampai dengan siklus 4, maka penelitian yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah 

melalui media video dokumenter dalam pembelajaran IPS dikatakan berhasil 

dengan hasil yang mencapai 88.89%. Penelitian tentang pemahaman siswa 

tentang potensi budaya daerah ini tentunya perlu direncanakan dengan matang 

baik dari segi materi, media dan metode yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, peneliti juga perlu membuatkan Lembar Kerja Siswa 

yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang 

potensi budaya daerah melalui media video dokumenter. Berikut penjabarannya 

secara khusus simpulan dari penelitian yang telah dilakukan: 

1. Perencanaan pembelajaran menggunakan media video dokumenter untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah dalam 

pembelajaran IPS di kelas VII-C SMP Pasundan 2 Bandung dilakukan 

dengan beberapa rancangan dan perencanaan, seperti pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), metode pembelajaran, media video 

dokumenter tentang potensi budaya daerah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa 

tentang potensi budaya daerah dengan menggunakan media video 

dokumenter dalam pembelajaran IPS. Selain itu, perencanaan yang dilakukan 

juga meliputi pembuatan instrument penelitian seperti pedoman observasi 

aktivitas siswa dan guru. Perencanaan yang dilakukan oleh guru sudah 

mendapatkan perkembangan yang baik hingga siklus 4. Guru melakukan 

tindakan dari siklus 1 sampai dengan siklus 4 pada dasarnya  menggunakan 

media video dokumenter tentang potensi budaya daerah yang berbeda-beda 
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karena disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta 

materi yang ada dalam silabus. Pada siklus 1, guru menggunakan media 

video dokumenter tentang kota Kudus yang merupakan salah satu tempat 

yang memiliki peninggalan-peninggalan budaya Islam seperti masjid Kudus. 

Pada siklus 2, video dokumenter yang digunakan adalah tentang sistem mata 

pencaharian daerah Bangka dan Gunung Kerinci Jambi. Pada siklus 3, guru 

menggunakan media video dokumenter tentang hasil produksi daerah Pacitan 

Jawa Timur yang berupa batu akik dan hasil produksi daerah Bandung 

Selatan yang berupa susu sapi, wayang dari kampung Jelekong. Sementara 

pada siklus 4 menggunakan media video dokumenter tentang batik dari 

daerah Yogyakarta.  

Secara umum, guru sudah melakukan perencanaan dengan baik dan sesuai 

dengan apa yang seharusnya guru lakukan dalam setiap tahapan-tahapan 

kegiatan pembelajaran.  

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan video dokumenter untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah dalam 

pembelajaran IPS di kelas VII-C SMP Pasundan 2 Bandung, dilakukan 

dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sudah disusun oleh guru. Tahapan pelaksanaan 

pembelajaran ini terdiri atas kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan 

sebelum memulai pembelajaran yaitu dengan mengecek kehadiran siswa, 

memeriksa kebersihan dan kerapihan kelas, memberikan motivasi kepada 

siswa dan melakukan apersepsi untuk mengaitkan materi dengan kejadian 

tampak mata yang ada di sekitar siswa. Selain itu guru juga mereview materi 

yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya guna mengkaji secara lebih 

luas dan menghubungkannya dengan materi pada pertemuan tersebut. 

Tahapan berlanjut pada kegiatan inti, guru memberikan penjelasan terlebih 

dahulu tentang materi pada setiap siklus. Kemudian guru menayangkan 

media video dokumenter tentang potensi budaya daerah yang suda 

disesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian guru memberikan tes 
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pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah dengan membagikan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) pada setiap siswa. Pada kegiatan penutup, guru 

meminta rekomendasi dari hasil tugas LKS yang telah dikerjakan dengan 

diskusi atau tanya jawab, setelah itu guru bersama siswa memberikan 

penyimpulan terhadap materi pembelajaran yang telah dibahas pada hari 

tersebut. Dalam tahap pelaksanaan ini terlihat bahwa guru sudah dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media video dokumenter untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah dalam 

pembelajaran IPS di kelas VII-C SMP Pasundan 2 Bandung dirasakan oleh 

guru pada siklus 1 hingga siklus 4. Diantara beberapa kendala tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pada saat guru mempersiapkan media untuk menayangkan video 

dokumenter tentang potensi budaya daerah, guru harus secara manual 

membawa infokus ke kelas, karena infokus yang digunakan tidak secara 

otomatis terpasang di kelas. 

b. Guru harus mencari ide-ide kreatif agar materi pokok bisa dikaitkan 

dengan potensi budaya daerah.  

c. Guru juga dituntut untuk menyampaikan materi yang dikaitkan dengan 

potensi budaya daerah agar dapat dipahami oleh seluruh siswa. 

d. Pada saat guru sedang menayangkan media video dokumenter, banyak 

siswa yang masih mengobrol dengan teman yang lainnya. Sehingga 

tidak memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru.  

e. Siswa tidak tertarik untuk mengerjakan LKS yang ditugaskan oleh guru, 

ketika selesai menonton tayangan video dokumenter tentang potensi 

budaya daerah.  

Untuk mengatasi kendala ini, beberapa cara dan strategi yang 

dilakukan guru diantaranya adalah dengan bertanya dan sharing dengan 
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pihak-pihak yang lebih berpengalaman dalam mengatasi permasalahan terkait. 

Kemudian guru berusaha untuk merangkul dan memberikan motivasi kepada 

siswa agar tetap fokus pada kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah.   

4. Pemahaman siswa mengenai potensi budaya daerah setelah diterapkan dengan 

menggunakan media video dokumenter dalam pembelajaran IPS di kelas VII-

C SMP Pasundan 2 Bandung menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya 

dilihat dari hasil instrumen penelitian. Hal ini dapat dilihat dari nilai akhir 

pemahamana siswa secara keseluruhan yang mencapai 88.79% atau berada 

pada rentang kategori baik yakni 66.67%-100%. Selain itu, secara konkrit 

juga dapat terlihat pemahaman siswa ketika berdiskusi dan tanya jawab dalam 

proses pembelajaran di kelas. Sebagian besar siswa sudah baik dalam 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan potensi budaya daerah. 

Mereka sudah bisa menafirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, 

merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan membedakan potensi 

budaya daerah yang satu dengan daerah yang lainnya setelah digunakan media 

pembelajaran video dokumenter yang membantu siswa dalam menyerap 

materi pembelajaran. oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah 

memiliki pemahaman tentang potensi budaya daerah yang baik setelah 

ditayangkan video dokumenter dalam pembelajaran IPS.  

 

B. Rekomendasi 

Pada bagian ini berisi mengenai rekomendasi yang dapat peneliti berikan 

kepada pihak-pihak lain terkait dengan penelitian tentang peningkatan 

pemahaman siswa tentang potensi budaya daerah melalui media video 

dokumenter dalam pembelajaran IPS. Berikut rekomendasi yang dapat peneliti 

sampaikan diantaranya: 

1. Bagi Siswa 

Dengan adanya pembelajaran melalui media video dokumenter tentang 

potensi budaya daerah dalam pembelajaran IPS ini dapat memberikan manfaat 
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bagi siswa untuk mengenalkan budaya. Karena budaya daerah sebagai salah 

satu pondasi suatu bangsa yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa 

sebagai generasi penerusnya. Selain itu melalui pembelajaran dengan 

menggunakan media video ini dapat menanamkan kecintaan terhadap budaya 

daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia.  

2. Bagi Guru 

Peneliti memberikan rekomendasi agar peserta didik yang masih 

memiliki pemahaman tentang potensi budaya daerah yang rendah, untuk terus 

diberikan motivasi dan perhatian yang lebih dari guru. Peneliti juga 

merekomendasikan agar guru mampu menggunakan media video dokumenter 

tentang potensi budaya daerah yang diterapkan di setiap kelas. Kemudian, 

guru juga mampu memberikan pemahaman tentang potensi budaya daerah 

untuk kelas yang lainnya yang dinilai memiliki pemahaman tentang potensi 

budaya daerah yang rendah. Pengoptimalan kinerja guru dalam melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media khususnya video 

harus dibarengi dengan kemampuan guru dalam mengeksplorasi materi 

pembelajaran agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan jaman. 

Dalam pembelajaran IPS, guru harus senantiasa memperbaharui 

pengetahuannya tentang potensi setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia 

sebagai bahan kajian materi pembelajaran IPS.  

3. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, peneliti merekomendasikan agar penelitian tindakan 

kelas yang telah dilakukan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi 

pijakan dasar untuk lembaga/sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan 

maupun upaya perbaikan serta memberikan kebijakan dalam pengajaran IPS 

yang tidak hanya tergantung pada kualitas kinerja guru saja, namun semua 

orang yang menjadi komunitas sekolah juga. Penelitian ini bermanfaat bagi 

sekolah dalam hal peningkatan pemahaman siswa tentang potensi budaya 

daerah dalam pembelajaran IPS agar terus diajarkan dan diaplikasikan saat 
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proses belajar mengajar berlangsung guna memperoleh hasil yang diinginkan 

guna memperbaiki kompetensi siswa dan mutu sekolah.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi salah satu rujukan 

dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan apa yang peneliti 

lakukan dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya, segala kendala yang yang dihadapi dalam penelitian ini dapat 

dijadikan pelajaran agar pada penelitian selanjutnya dapat berjalan dengan 

baik dan lancar sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti 

merekomendasikan untuk kedepannya, penelitian yang dilakukan dengan 

masalah yang serupa dapat lebih meningkatkan pemahaman tentang potensi 

budaya daerah. Penggunaan media video dokumenter juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan 

partisipasi belajar, antusias belajar maupun pembelajaran kontekstual. 

Kemudian dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat memberi 

masukan untuk penelitian dengan metode yang lain seperti eksperimen dan 

dapat menjadi pembelajaran tersendiri bagi peneliti dalam menambah 

khasanah keilmuan sebagai bekal menjadi guru yang professional kelak dalam 

menghadapi peserta didik. 


