
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan guru kelas IVB SD 

Negeri 2 Metro Timur, kondisi pembelajaran IPS masih didominasi oleh 

metode ceramah, sehingga membosankan ,dan kurangnya interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Indikasi lain bahwa kurangnya 

penggunaan media dalam proses pembelajaran, mengakibatkan kurangnya 

keaktifan siswa, sehingga siswa kurang mampu dalam menerima informasi, 

pesan dan isi pembelajaran. Dalam hal ini guru kurang mengoptimalkan 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar serta aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan menggunakan media peta khusus  pada mata 

pelajaran IPS, dan pelaksanaannya dilakukan di kelas IVB SD Negeri 2 Metro 

Timur.  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan terhadap 

siswa kelas IVB SD Negeri 2 Metro Timur Tahun Pelajaran 2009/2010 yang 

dalam proses pembelajaran menggunakan media peta khusus dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Aktivitas guru dalam proses pembelajaran per tiap siklusnya mengalami 

peningkatan. Nilai rata-rata siklus II meningkat dari nilai siklus I yaitu 
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48,75% menjadi 55,62% dan nilai rata-rata siklus III meningkat menjadi 

61,25%.  

2. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 

dengsan menggunakan media peta khusus berjalan dengan baik dan 

aktivitas pertiap siklusnya pun mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai 

rata-rata 59,03% dan pada siklus II meningkat menjadi 73,61% serta siklus 

III meningkat 81,25%.  

3. Hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran pertiap siklusnya 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siklus II meningkat dari siklus I 

yaitu 5,57% menjadi 7,14% dan nilai rata-rata siklus III meningkat 

menjadi 7,60. Sedangkan ketuntasan belajar meningkat dari 17 siswa 

(60,71%) di siklus I menjadi 24 siswa (85,71%) dan pada siklus III 

meningkat menjadi 26 siswa (92,85%).  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut 

kepada:  

1. Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan pelatihan misalnya menyusun 

materi untuk penguatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas 

pembina dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas pembina 

sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dan 

menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif dan berpikir kritis.   

2. Kepala Sekolah dan Pengawas Pembina, selain membimbing guru dalam 

Penelitian Tindakan Kelas hendaknya dapat mendorong guru untuk 

melakukan proses pembelajaran agar menumbuhkan kemampuan 
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kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis. serta lebih 

mendukung guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan 

memberikan pelatihan kepada guru yang akan melakukan penelitian agar 

kualitas dalam pembelajaran di sekolah lebih baik lagi. 

3. Guru harus lebih mengoptimalkan penggunaan media peta yang sesuai 

dengan materi pembelajaran guna meningkatkan aktivitas dan hasil   

belajar siswa.  

4. Siswa harus senantiasa membudayakan belajar dan membaca, guna 

memperkaya ilmu pengetahuan dan memperoleh hasil belajar yang       

lebih baik.  

 

 

 

 

 

 
 


