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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

      Tidak berhasilnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

pada konsep perubahan kenampakan bumi dan benda langit di Kelas IV pada 

SDN Poris Pelawad 3 karena penggunaan pendekatan, model, metode serta 

media pembelajaran yang tidak tepat.  

      Dalam kegiatan belajar mengajar sebelumnya peneliti melihat tidak 

adanya alat peraga yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar serta 

aktivitas belajar siswa yang tidak tampak dalam kegiatan belajar mengajar 

karena guru terlalu monoton dalam kegiatan belajar mengajar. 

      Berkaitan dengan hal di atas, maka peneliti menerapkan pendekatan 

PAILKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif 

Menarik) dalam pembelajaran IPA pada konsep perubahan kenampakan bumi 

dan benda langit di Kelas IV pada SDN Poris Pelawad 3 sebagai upaya untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

      Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti sekaligus model 

melaksanakan tindakan dari siklus I sampai siklus II yang diawali dengan pra 

siklus. 
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      Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas tentang konsep 

perubahan kenampakan bumi dan benda langit di Kelas IV pada SDN Poris 

Pelawad 3 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan pembahasan hasil 

penelitian pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan Pendekatan PAILKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif 

Lingkungan Kreatif Efektif Menarik) pada konsep perubahan kenampakan 

bumi dan benda langit dapat meningkatkan aktivitas belajar  siswa. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan perolehan nilai rata-rata pada lembar observasi 

aktivitas belajar siswa tahap siklus I yaitu 6.8 dengan kriteria cukup, 

meningkat pada tahap siklus II nilai rata-rata pada lembar observasi 

aktivitas belajar siswa menjadi 7.5 dengan kriteria baik  

2. Penggunaan Pendekatan PAILKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif 

Lingkungan Kreatif Efektif Menarik) dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini dibuktikan berdasarkan perolehan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus I yaitu 7.8 dengan kriteria baik, meningkat pada tahap 

siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa menjadi 8.6 dengan kriteria amat 

baik dan pada tahap ini semua siswa dapat mencapai KKM yang telah 

ditetapkan oleh sekolah yaitu 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

peningkatan hasil  belajar siswa pada setiap siklusnya. 
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B. Rekomendasi 

 

      Berdasarkan kesimpulan yang diatas, maka peneliti merekomendasikan 

hal-hal sebagai berikut yang ditujukan kepada : 

1. Kepala SD 

      Kepala Sekolah diharapkan agar dapat menyediakan berbagai sarana 

pembelajaran yang dapat mendukung terlaksananya proses belajar 

mengajar yang efektif. Selain itu, Kepala Sekolah harus terus memotivasi 

para guru untuk selalu meningkatkan kadar aktivitas siswa dalam proses 

belajar mengajar dan menciptakan media serta kegiatan pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif serta menarik sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

 

2. Guru SD 

      Hendaknya guru terus memperluas wawasan tentang berbagai 

pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar 

mengajar guna meningkatkan mutu pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Pendekatan PAILKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif 

Efektif Menarik) merupakan salah satu pendekatan  yang tepat untuk 

digunakan dalam proses belajar mengajar di SD karena dapat 

memunculkan minat belajar siswa yang tinggi serta memanfaatkan 

lingkungan sekitar.  
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3. Peneliti Selanjutnya 

      Untuk peneliti selanjutnya hendaknya benar-benar mempersiapkan hal-

hal yang diperlukan dalam penelitian, diantaranya membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), lember kerja siswa (LKS), soal tes dan 

mengadakan refleksi di setiap akhir pembelajaran agar setiap kekurangan 

dan hambatan dalam proses pembelajaran dapat diperbaiki untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan perlu adanya variasi dan 

pengembangan mengenai penggunaan Pendekatan PAILKEM 

(Pembelajaran Aktif Inovatif Lingkungan Kreatif Efektif Menarik) untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 


