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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan masalah mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penggunaan media Powerpoint 

dalam Pembelajaran IPA untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa tentang 

pokok bahasan Organ Peredaran Darah Manusia di Kelas V SDN Jamika I 

Kecamatan Jamika Kota Bandung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa yang menunjukan rasa ingin tahu mengalami peningkatan. 

Powerpoint digunakan sebagai media yang membantu guru dalam 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan diperoleh data bahwa dari 6 siswa yang dijadikan sumber data 

diperoleh catatan berdasarkan indikator rasa ingin tahu siswa yang 

meliputi antusias dalam memperoleh jawaban melalui kegiatan bertanya 

dan indikator fokus terhadap objek yang diamati melalui kegiatan 

menjawab pertanyaan pada siklus I berada pada kategori rendah kogniif 

yaitu C1 dan C2, pada Siklus II mengalami peningkatan, kemampuan 6 

siswa yang dijadikan sumber data berada pada kategori C3 dan C4 yaitu 

kategori tinggi kognitif. 

2. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan penggunaan media 

powerpoint mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari hasil tes 

setiap siklusnya yaitu sebagai berikut: nilai rata-rata siklus I (70) dan nilai 

rata-rata siklus II (79). Sehingga dapat disimpulkan penggunaan media 

powerpoint dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas V SDN 

Jamika I 

 

B. Rekomendasi 

 Setelah dilakukan penelitian di SDN Jamika I Kecamatan Jamika Kota 

Bandung berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, maka ada beberapa saran 

yang peneliti ajukan kepada pihak yang terkait dengan masalah penelitian demi 

peningkatan hasil pembelajaran IPA di Sekolah Dasar yaitu : 
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1. Bagi Sekolah 

 Kepala sekolah diharapkan mampu memfasilitasi guru dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru. Salah satunya kemampuan 

guru dalam menggunakan multimedia dalam  pembelajaran 

  Menyediakan sarana dan prasarana  yang mendukung  pembelajaran  

 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan mau mencoba menggunakan multimedia dalam 

pembelajaran terutama powerpoint sehingga pembelajaran akan lebih 

efektif  

 

3. Bagi Siswa 

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint siswa 

dibimbing  dan dimotivasi agar lebih aktif dan kreatif sehingga dapat 

berpikir dan menemukan jawaban secara langsung melalui proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Dengan berpikir aktif dan kreatif 

siswa dapat memahami konsep materi pelajaran yang telah disampaikan 

guru. 

 

 


