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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan data yang telah diolah serta pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan media audio visual (video) pada pembelajaran IPA materi 

sumber daya alam dan lingkungan di kelas IV Sudah dilakukan dengan 

sangat baik.. Pada siklus 1 siswa belum terlihat aktif, dan masih ada siswa 

yang kurang merespon apa yang dipeintahkan guru, selain itu masi 

terdapat kekurangan guru dalam mengajar, baik dari segi waktu maupun 

alat yang disiapkan belum maksimal. Pada siklus II siswa semakin aktif 

dalam belajar karena video pembelajaran yang menarik Siswa mulai 

focus dalam belajar selain itu siswa aktif dalam bertanya pada guru, siswa 

mulai berani untuk maju kedepan kelas menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya. Jadi secara keseluruhan media audio visual (video) dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa dan pada ahirnya berdampak pada 

hasil belajar, penggunaan media audio visual pada materi sumber daya 

alam dan lingkungan memberikan suasana yang menyenangkan dalam 

pembelajaran. Secara keseluruhan siswa terlibat aktif dalam  

pembelajaran dan hasil belajar siswa dengan media audio visual sangat 

baik. 

2. Penggunaan media audio visual terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV sekolah dasar dengan materi sumber daya alam dan 

lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas pada siklus 1 

yang mencapai 73,5 dan siswa yang telah mencapai KKM ada 17 siswa ( 

54%) kemudia nilai rata-rata pada siklus II meningkat menjadi 87,5 dan 

siswa yang telah mencapai KKM ada 26  siswa (92%) sedangkan 2 orang 

siswa belum tuntas dan 4 lainnya tidak hadir pada saat pelaksanaan siklus 
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3. II. Pada awalnya siswa merasa kesulitan dalam memahami soal, akan 

tetapi pada siklus II siswa diberi arahan oleh guru sehinggga siswa dapat 

mengerjakan soal dengan baik. 

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa 

rekomendasi dalam pelaksanaan penelitiian. Adapun rekomendasi tersebut adalah:  

1. Bagi guru  

a. Hendaknya dalam proses belajar mengajar guru harus menggunakan 

media dan agar pemebelajaran dengan media audia visual dapat 

berhasil dengan baik perlu diperhatikan materi yang benar-benar 

cocok dengan media ini. karena penyesuaian materi dan media 

sangat menentukan hasil belajar siswa. 

b. Media audio visual (video) dapat dijadikan alternatif pemecahan 

masalah dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. 

2. Bagi Siswa  

a. Hendaknya dengan penelitian ini membuat siswa termotivasi 

dalam belajar sehingga meningkatkan hasil belajar. Selain itu 

penelitian ini hendaknya dijadikan pembiasaan dalam 

pembelajaran. 

3. Bagi sekolah  

a. hendaknya mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru dengan menyediakan alat, sarana dan prasarana yang 

menunjang pembelajaran. 

4. Bagi penelitian lainya,  

a. Diharapkan mampu mengembangkan media audio visual dengan 

sangat baik,serta mampu mengkonsikan  siswa dengan baik serta  

memperhatiakan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran tidak lupa 

pula untuk mempersiapkan alat yang mendukung yang digunakan 

dalam menampilkan media audio visual.  


