
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 
 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang  telah dilaksanakan 

dapat disimpulkan bahwa  aktivitas dan prestasi belajar siswa  pada mata 

pelajaran IPS kelas IV SD  5 Metro timur  dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran menggunakan media audio visual. Hal ini didasarkan 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Strategi perencanaan pembelajaran IPS kelas IV menggunakan 

media audio visual harus dilakukan dengan menyusun analisis 

kebutuhan menentukan tujuan pembelajaran dan  menyusun 

rencana pembelajaran untuk setiap siklus.  

2. Strategi pelaksanaan pembelajaran IPS kelas IV menggunakan 

media audio visual   dilakukan dengan menjadikan siswa sebagai 

sebagai subyek pembelajaran, serta menggunakan LKS dan VCD 

pada siklus I, LKS,VCD dan media gambar untuk siklus II dan 

LKS,VCD, dan media gambar dilingkungan setempat pada siklus 

III.  
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3. Strategi evaluasi pembelajaran menggunakan media audio visual 

untuk ranah kognitif melalui uji blok, sedangkan untuk ranah 

afektif dan psikomotor diambil dari keterampilan menggambar. 

4. Prestasi dan aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan dengan  

pembelajaran menggunakan media audio visual. Peningkatan rata-

rata aktivitas belajar siswa dari siklus pertama hingga siklus ketiga 

di kelas IV A berturut-turut 72,4%, 78,3%, dan 82,8%   sedangkan 

kelas IV B   75,8%,  81,1%,  dan 85,4%. Adapun peningkatan prestasi 

belajar siswa  yakni persentase ketuntasan belajar siswa dari siklus 

perta ma hingga siklus ketiga siswa kealas IV A adalah  44,8%, 

65,5%. , dan 82,8% sedangkan kelas IV B adalah 44,44%,  70,37%, 

dan  85,19%.  

 

5.2.Saran 

5.2.1. Guru 

1.   Mencari  strategi pembelajaran sesuai dengan standar  kompetensi .                         

agar dapat  menigkatkan aktivitas peserta didik.  

2. Menggunakan media audio visual dalam pembelajaran IPS kelas IV 

pada standar kompetensi Memahami sejarah, kenampakan alam dan 

keragaman suku bangsa di lingkungan Kabupaten/Kota dan Provinsi . 

3.  Mengembangkan teknik evaluasi dalam pembelajaran.  
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5.2.2 Pihak sekolah. 

1.  Menambah sarana pembelajaran yang berkaitan dengan media audio     

   Visual . 

2.  Mengembangkan potensi guru melalui In House Training secara rutin 

     dan terjadwal. 

 

5.2.3.Siswa 

1.   Dalam pembelajaran denggunakan media audio visual hendaknya    

siswa berkonsentrasi  terhadap penayangan karena tayangan hanya  

diulang 1 kali. 

2.   Apabila belum jelas hendaknya siswa berani bertanya sehingga 

aktivitas belajar lebih meningkat. 

        


