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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis pada bab 

sebelumnya, secara umum disimpulkan bahwa Media Pembelajaran Illustrated 

Video dapat meningkatkan kecerdasan ekologis peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup kelas V di SDN 190 Cisaranten Kidul Bandung. 

Siswa memiliki respon positif ketika melakukan pembelajaran menggunakan 

Media Pembelajaran Illustrated Video, hal itu ditunjukkan dengan sikap antusias 

siswa dalam mengikuti pembelajaran setiap tahapannya, terbuka dan mau 

menunjukkan perasaannya dengan cara bertanya ketika kurang mengerti 

penjelasan guru ataupun teman sebayanya, saling menghargai pendapat yang 

muncul ketika berdiskusi, berargumentasi, dan menghargai pembelajaran yang 

berlangsung di dalam kelas. Secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Ditinjau dari aspek pengetahuan, penerapan Media Pembelajaran Illustrated 

Video dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan ekologis peserta didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup.  

2) Ditinjau dari aspek sikap, penerapan Media Pembelajaran Illustrated Video 

dapat meningkatkan kecerdasan ekologis peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup.  

3) Ditinjau dari aspek keterampilan, penerapan Media Pembelajaran Illustrated 

Video dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan ekologis peserta didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup.  

4) Ditinjau dari perolehan seluruh aspek, aspek yang paling efektif meningkat 

adalah  aspek sikap, sedangkan aspek yang peningkatannya masih kurang 

yaitu pada aspek pengetahuan. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam 

simpulan di atas, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi beberapa 

pihak dalam pengembangan media pembelajaran untuk proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi terhadap pihak yang 

mungkin terkait di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagi guru 

Dengan menerapkan Media Pembelajaran Illustrated Video diharapkan 

dapat memberikan bantuan dan motivasi kepada guru dalam 

mengembangkan kompetensinya untuk menyertakan model dan media 

pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif dalam proses belajar 

mengajar. Pembelajaran yang menarik tidaklah tergantung pada model 

ataupun media pembelajaran terbaru, melainkan kemampuan guru dalam 

memilih model dan media pembelajaran serta sumber belajar yang relevan 

terhadap materi pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Media Pembelajaran Illustrated Video dapat dijadikan alternatif 

dalam proses pembelajaran yang dapat membangun interaksi antar siswa 

dan siswa dengan lingkungannya serta membangkitkan keaktifan siswa dan 

membuat pembelajaran lebih menyenangkan.  

2) Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada 

keilmuan Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dan mampu 

menjadi tambahan pemikiran bahwa materi perkuliahan tentang model dan 

media pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, efektif dan efisien sangat 

dibutuhkan dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai tenaga ahli, 

sehingga perlu diperkuat lagi agar pengetahuan mahasiswa mengenai model 

pembelajaran lebih luas. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi dalam 

penelitian lanjutan mengenai model pembelajaran maupun media 

pembelajaran yang serupa pada aspek pembelajaran lainnya. selain itu, 

peneliti berharap agar peneliti selanjutnya lebih kreatif dan inovatif dalam 
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mengembangkan media pembelajaran guna menunjang model 

pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan bahwa penerapan Media 

Pembelajaran Illustrated Video diterapkan bersama dengan media 

pembelajaran lain agar menjadi suatu inovasi dalam dunia pendidikasi 

dalam dunia pendidikan. 


