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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian 

“Penerapan Joyful Learning Pada Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Dan Pemahaman Materi Mitigasi Bencana” (Penelitian 

Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas XI IPS 1 MAN 2 Ciamis): 

1. Dalam penerapannya, pembelajaran joyful learning dilakukan dalam dua 

siklus dengan masing-masing dua tindakan (pertemuan) dengan tiga tahap, 

yaitu tahap lead-in, tahap reconstruction, dan tahap production. Pada tahap 

pertama lead-in, penulis secara konsisten memberikan apersepsi melalui 

Mentimeter, peserta didik yang awalnya masih asing dengan kegiatan ini 

seiring dengan berjalannya pembelajaran menjadi semakin proaktif, tertib, 

dan mencapai target hasil apersepsi yang diharapkan. Tahap kedua 

reconstruction, peserta didik diberikan stimulus berupa video, gambar dan 

teks. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik lebih aktif dalam 

menyimak saat stimulus diberikan berupa video, sedangkan penyampaian 

materi secara ceramah membuat peserta didik pasif. Tahap ketiga production, 

merupakan tahap inti dari joyful learning sehingga pembelajaran difasilitasi 

melalui permainan, yaitu lomba cepat, kuis tebak simbol, teka-teki silang, 

serta lomba tangkas mencari jackpot. Pada tahap ini juga memperlihatkan 

bahwa peserta didik akan lebih aktif bertanya saat metode pembelajaran yang 

diterapkan adalah Inquiry Learning  dengan didampingi guru. 

2. Dalam pengukuran tingkat motivasi belajar melalui hasil observasi diperoleh 

kriteria motivasi ‘Tinggi’ sebesar 73,75% pada akhir siklus I dan mengalami 

peningkatan menjadi 84,68% pada akhir siklus II dengan kriteria motivasi 

‘Sangat Tinggi’ namun indikator proaktif (57,81%) masih belum tercapai 

karena belum menjadi sikap mayoritas yang dimiliki siswa. Berbeda dengan 

hasil kuesioner yang telah menunjukkan kriteria motivasi ‘Sangat Tinggi’ 

sebesar 89,69% pada siklus I dan meningkat menjadi 90,076% pada siklus II. 
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Secara keseluruhan keduanya menunjukkan keterangan keberhasilan sudah 

tercapai. 

3. Pada pengukuran pemahaman materi mitigasi bencana diperoleh kriteria 

pemahaman ‘Sangat Tinggi’ pada akhir tindakan siklus I, yaitu sebesar 82,9% 

dan meningkat menjadi 84,83% pada akhir tindakan siklus II dengan 

keterangan keberhasilan yang sudah tercapai. 

 

5.2 Rekomendasi 

Sejalan dengan temuan data yang berhasil diperoleh dari lapangan pada 

penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat kontributif dalam mengatasi 

hambatan motivasi belajar dan pemahaman khususnya pada materi mitigasi 

bencana dalam pembelajaran Geografi. Selanjutnya, penulis mengajukan 

beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini, di antaranya: 

1. Pelaksanaan siklus dalam penelitian tindakan kelas idealnya dilaksanakan 

hingga hasil yang diperoleh menjadi stabil/ jenuh. 

2. Pada tahap stimulus sebelum pembelajaran inti dipusatkan pada pemberian 

media seperti video dan peta serta mengganti penyampaian metode ceramah 

dengan diskusi. 

3. Pelaksanaan permainan dalam proses pembelajaran bisa juga dilakukan 

secara kelompok kecil untuk pengalaman belajar bersama. 

 

 

 

 

 

 


