
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas V B 

SD Negeri 5 Metro Pusat dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran berbasis proyek dengan media audio visual melalui langkah-

langkah yang tepat, dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik sikap, 

keterampilan maupun pengetahuan, yaitu:  

1. Hasil belajar sikap siswa yang mencapai kategori “Mulai Berkembang” 

pada siklus I sebesar 74,29% dengan nilai rata-rata 74,29 dan meningkat 

pada siklus II menjadi 85,71% dengan nilai rata-rata 80,18.  

2. Hasil belajar keterampilan siswa yang mencapai kategori “Terampil” pada 

siklus I sebesar 68,57% dengan nilai rata-rata 71,61 dan meningkat pada 

siklus II menjadi 82,86% dengan nilai rata-rata 79,11. 

3. Hasil belajar pengetahuan siswa yang mencapai ketuntasan pada siklus I 

sebesar 60% dengan nilai rata-rata 70,51 dan meningkat pada siklus II 

menjadi 80% dengan nilai rata-rata 76,91.  

Uraian di atas dapat menjawab hipotesis penelitian ini, bahwa pembelajaran 

IPA menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan media audio 
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visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V B SD Negeri 5 Metro 

Pusat.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, berikut ini disampaikan 

saran-saran dalam menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dengan 

media audio visual bagi:  

1. Siswa  

Siswa diharapkan selalu aktif dan termotivasi serta memiliki antusias 

untuk berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran agar dapat memperoleh 

hasil belajar yang baik. Siswa harus mempersiapkan bahan materi terlebih 

dahulu sebelum materi disampaikan guru. Proses mengonstruksi dan 

menemukan konsep materi hendaknya melibatkan pengetahuan dan 

pengalaman siswa. Selain itu, siswa harus berani menyampaikan ide dalam 

kerja kelompok karena dengan berdiskusi siswa akan lebih mudah 

memahami konsep.  

2. Guru  

Penelitian ini sebaiknya dapat dikembangkan lagi pada mata pelajaran 

IPA oleh guru kelas V B SD Negeri 5 Metro Pusat pada khususnya, selain 

itu guru yang mengampu mata pelajaran lain juga dapat mencoba dan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan media audio 

visual dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Beberapa hal yang perlu 

disiapkan dalam penerapannya yaitu perangkat pembelajaran seperti 

pemetaan, silabus, RPP, LKS, sumber belajar dan media pembelajaran, serta 

produk yang akan dihasilkan siswa. Pembuatan media pembelajaran dan 
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produk yang dihasilkan siswa harus sesuai dengan materi yang diajarkan 

dan berada dekat dengan kehidupan siswa sehingga siswa lebih mudah 

dalam memahami materi.  

3. Sekolah  

Sekolah sebaiknya memberikan dukungan dan dorongan kepada guru 

dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah seperti 

melakukan pelatihan kepada guru yang akan melakukan penelitian tindakan 

kelas. Selain itu, pengadaan sarana dan prasana yang lebih baik sangat perlu 

seperti media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran sehingga 

guru dapat melaksanakan perbaikan pembelajaran demi peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. 

4. Peneliti berikutnya 

Peneliti merekomendasikan bagi peneliti berikutnya untuk dapat 

menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dengan media audio 

visual pada materi maupun mata pelajaran yang berbeda. Hal-hal penting 

yang perlu dipersiapkan dalam penggunaan model dan media tersebut yaitu 

menentukan produk yang akan dibuat dan memilih video yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu, diharapkan peneliti 

berikutnya dapat meneliti kembali sikap siswa dalam menyumbangkan ide 

dan keterampilan siswa dalam menyampaikan hasil kerja proyek. 

 


