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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang di peroleh berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang 

penggunaan media visual gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang 

telah di lakukan di kelas V Semester 2 Tahun Ajaran 2012 / 2013 di SD Negeri 3 

Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai 

berikut: 

1. Rencana pembelajaran dengan menggunakan media visual gambar untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang mempertahankan kemerdekaan 

Repulik Indonesia pada pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri 3 

Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, memperoleh 

hasil sebagai berikut : Analisis data Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPS 

siklus I mendapat skor rata-rata sebesar 85,15 %. Sedangkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran siklus II memperoleh skor rata-rata sebesar 

96,87. Hal ini berarti terdapat peningkatan kinerja guru dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPS melalui media visual, dan akan 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media visual untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS materi 

Mempertahankan Kemerdekaan RI di Kelas V SDN 3 Cikatomas 

Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, memperoleh hasil sebagai 

berikut : prosentase nilai rata-rata aktivitas guru pada siklus I adalah 82,5%. 

Sedangkan pada siklus II mendapat nilai rata-rata sebesar 98,75%. 

Kemudian aktivitas siswa juga terlihat sangat antusias dan aktif dalam 

pembelajaran, hal ini juga terlihat dari hasil nilai observasi aktivitas siswa 

yang meningkat yaitu pada siklus pertama 81,25% dan meningkat pada 

siklus kedua yaitu 98,43%. Peningkatan kinerja guru dan aktivitas siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus I ke siklus II ini akan 

berpengaruh juga terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada evaluasi. 



2 

 

Achmad Muparok,2013 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TENTANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN RI MELALUI 
MEDIA VISUAL PADA PEMBELAJARAN IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Hasil belajar siswa dengan menggunakan media visual gambar pada 

pembelajaran IPS tentang Mempertahankan Kemerdekaan RI di Kelas V 

SDN 3 Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, 

memperoleh nilai pada siklus I nilai rata-rata sebesar 72,58 atau dalam 

persen adalah 72,58%, pada siklus II sebesar 78,06 atau dalam persen adalah 

78,06%. 

Maka, secara umum dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPS tentang materi 

Mempertahankan Kemerdekaan RI pada siswa kelas V SDN 3 Cikatomas degan 

menggunakan media visual berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan penelitian di atas, saran-saran 

yang dapat di jadikan rambu-rambu dalam melaksanakan dan mengembangkan 

pembelajaran IPS yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah, hasil-hasil penelitian tentang menggunakan media 

visual gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

IPS di Kelas V SD Negeri 3 Cikatomas Kecamatan Cikatomas Kabupaten 

Tasikmalaya, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan 

keleluasaan pada guru dalam rangka merancang tahapan-tahapan 

pembelajaran yang telah di rencanakan perlu di laksanakan sesuai dengan 

urutan yang telah di tentukan dengan tepat dan logis, yakni dari mulai yang 

mudah menuju yang sukar sesuai dengan tahapan kemampuan dalam 

memahami dan menguasai materi pelajaran, serta di dukung dengan kondisi 

kesiapan belajar siswa yang memadai. 

2. Bagi Guru, sebelum mengajar harus menguasai isi gambar yang di jadikan 

bahan pembelajaran untuk memudahkan memberikan penjelasan, harus 

menguasai materi yang akan di ajarkan serta dalam penyediaan gambar 

harus jelas dan proporsional sehingga tidak membingungkan siswa. 

3. Bagi Siswa, melalui penggunaan media visual gambar pada pembelajaran 

IPS di harapkan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan aktivitas 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS. 


