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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanpadahasilpenelitiandanpembahasan yang telahdipaparkanoleh 

peneliti pada bab sebelumnya, 

tentangpelaksanaandanhasiltindakandenganpenggunaangambarfotografiuntukmen

ingkatkanhasilbelajarpadamateri kaitan aktivitas ekonomi dengan sumber daya 

alam di kelas IV SDN CimangguKecamatanCisalak Kabupaten Subang, 

dapatditarikkesimpulanbahwa penggunaan gambar 

fotografiuntukmeningkatkanhasilbelajarpada materi kaitan aktivitas ekonomi 

dengan sumber daya alam terdiri daritahapperencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi.  

Padatahapperencanaandalampenelitianini yang melakukankegiatan 

didalamtahapinisepenuhnyadilakukanoleh guru.Kegiatan yang 

dilakukanmeliputimengkaji SK, KD, Indikator, mempersiapkan RPP, 

mempersiapkan materi pembelajaran, mempersiapkanmedia pembelajaran, 

mempersiapkan alat evaluasi dan instrumen penelitian.Padatahapini, kegiatan 

yang terpentingadalahmempersiapkan media pembelajaran yaitu gambar fotografi 

sebagaiperwujudandaripenggunaan gambar fotografi. Kemudianhal yang 

pentingkeduaadalahpembuatan LKS dengan bahasa yang 

mudahdipahamiolehsiswa, sehinggabisamembantusiswadalampembelajaran. LKS 

ini mengalami perubahanpadaperencanaanpenelitianinisebanyaksatu kaliyaitu 
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pada siklus II yang disertai contoh-contoh sekitar materi sehingga siswa mampu 

memahami soal pada LKS.  

Padatahappelaksanaan, terdapatduakegiatan yang 

dilakukanyaituaktivitassiswadankinerja guru.Kinerja guru 

padatahapaninimeliputikegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pada 

kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

dan mengadakan apersepsi. Pada kegiatan inti, guru membagi siswa dalam enam 

kelompok, membagikan amplop yang berisi lima gambar fotografi kepada tiap 

kelompok, membagikan LKS, menjelaskan cara mengerjakan LKS, membimbing 

siswa dalam diskusi, meminta siswa secara berkelompok presentasi, dan tanya 

jawab dengan siswa. Pada kegiatan akhir, guru membimbing siswa menyimpulkan 

materi, dan mengadakan evaluasi. Perbaikan pada kegiatan pada siklus II yaitu 

guru meminta siswa untuk menempelkan gambar fotografi pada gabus yang 

kemudian ditempel di dinding kelas untuk diamati. Berdasarkan data yang 

diperoleh, persentaseketercapaian target kinerja guru 

dalampenelitianiniadalahpadatindakansiklus I sebesar70,8 %, padatindakansiklus 

II sebesar92,3 %, dantindakansiklus III sebesar 100 % dengan target pencapaian 

ketuntasan 100 %.Kemudianpadaaktivitassiswa yang didalamnyameliputitiga 

aspek yang diobservasi yaitu aktif mengamati gambar, responsif diskusi dan aktif 

presentasi.Serangkaianaktivitassiswatersebutpadasetiapsiklusnyadalampenelitiani

nimengalamipeningkatan.Hal inidiperolehdari data 

hasilobservasipenilaianaktivitas siswa.Adapunpersentaserata-rata 
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penilaianaktivitas siswa darisetiapsiklusnyaadalahuntuktindakansiklus I 

sebesar62,4%, tindakansiklus II sebesar74,1%, dantindakansiklus III 

sebesar89,7% dengan target pencapaian ketuntasan ≥76 %. 

Kemudianpadatahapini, 

untukhasilbelajarsiswamengalamipeningkatandarisetiapsiklusnya.Hasilbelajardala

mpenelitianinimerupakanhasilpengolahannilaitestertulis.Untuknilaitertulispersenta

se rata-rata kelasdalamsetiapsiklusnyaadalahtindakansiklus I sebesar60,8%, 

tindakansiklus II sebesar78,1%, dantindakansiklus III sebesar89,4%. 

Sedangkanpeningkatannilaiaktivitas siswatelahdijelaskan di 

atas.NilaihasilbelajartersebutdibandingkandenganKriteriaKetuntasan Minimal 

(KKM), jikanilaisiswakurangdari KKM, makadinyatakanbelumtuntas, 

danjikanilaisiswasamadenganataulebihdari KKM, makadinyatakantuntas. 

AdapunKriteriaKetuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan, 

Berdasarkangambaran yang telah penelitipaparkan di atas, 

telahmembuktikanbahwa“jikapembelajarantentangkaitanaktivitasekonomidengans

umberdayaalammenggunakan gambarfotografi aktivitas ekonomi, maka 

hasilbelajarsiswakelas IV semester II SDN Cimanggu KecamatanCisalak 

Kabupaten Subangakan meningkat.” 

B. Saran  

Berdasarkanhasilpembahasanmengenaipenggunaangambarfotografiuntukm

eningkatkanhasilbelajarpadamateri kaitan aktivitas ekonomi dengan sumber daya 
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alam di kelas IV SDN Cimanggu KecamatanCisalak Kabupaten Subang, 

makapeneliti mengemukakan saran-saran sebagaiberikut : 

1. Saran untuk Guru 

Berdasarkanpadakeberhasilanpenggunaangambarfotografiuntukmeningkat

kanhasilbelajarpadamateri kaitan aktivitas ekonomi dengan sumber daya alam di 

kelas IV SDN Cimanggu KecamatanCisalak Kabupaten Subang, 

makasebaiknyapenggunaan gambar fotografi sebagai media 

pembelajarandapatdikembangkandanditerapkanpadamateridanmatapelajaran yang 

lainnya.Dengan perbaikan dalam penggunaannya yaitu menggunakan gabus untuk 

menempel gambar fotografi tersebut di dinding dan secara bergantian siswa 

mengamatinya. Selain itu, agar pembelajaran yang 

dilakukandapatberlangsungsecaraefektif, kondusif dan optimal, guru 

hendaknyaberusahauntukmengelola kelas dengan baik, 

melaksanakanperandantanggungjawabnyadenganbaik, serta guru harusbertindak 

sebagai fasilitatoruntuk membimbingsiswadalammencapaitujuanpembelajaran. 

2. Saran untukSiswa 

Dalampenelitianiniterbuktidenganpenggunaan gambar fotografi dengan 

metode diskusi dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar. Sikap-

sikap sosial yang perludiaplikasikanolehsiswaadalahsikapbekerjasama, 

bertanggungjawab, berkompetisidankepercayaan diri dalam mengungkapkan 

pendapat atau pertanyaan. 

3. Saran untukLembaga 
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Seiringdenganperkembanganilmudanteknologi, 

lembagahendaknyalebihmemfasilitasi mahasiswa dari segi pengadaan buku-buku, 

bahan informasi dan inovasi-inovasi baru pada pembelajaran.Pembelajarandengan 

menggunakan gambar fotografi 

inihendaknyadikembangkanpadamateridanmatapelajaranlainnya. 

 

4. Saran untukPeneliti Lain 

Hasilpenelitianinidapatdijadikansebagaireferensipadapenelitianlain yang 

berkaitandenganpenggunaan gambar fotografi. Dan untuk penelitian selanjutnya 

agar lebih baik lagi dari segi penulisan, isi, dan kelengkapan. 

 


