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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada 

kelas IV A Semester ganjil di SD Islam Al-Azhar 14 Semarang tahun 

pelajaran 2011/2012,  penilaian sikap yang terdiri dari keaktifan 

menulis, mendengarkan, memperhatikan penjelasan, bertanya dan 

keaktifan dalam menyelesaikan tugas, selama proses belajar mengajar 

berlangsung pada siklus II mencapai, mencapai 80%. Ini terbukti 

selama pembelajaran semua peserta didik mendengarkan penjelasan 

guru dan mengumpulkan tugas.  

2. Pembelajaran IPA melalui CD Interaktif dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV A SD Islam Al-Azhar 14 Semarang 

khususnya pada materi lingkungan fisik. Hal ini terbukti dengan rata-

rata nilai peserta didik pada siklus II yaitu mencapai rata-rata 85,48 

dengan ketuntasan belajar klasikal 93,93% sudah berada di atas KKM 

yaitu 70. 

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media CD Interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok 

Lingkungan Fisik di kelas IV A Semester ganjil SD Islam Al-Azhar 14 

Semarang tahun pelajaran 2011/2012. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan 

kelas ini maka peneliti mengajukan saran-saran: 

1) Sekolah 

Penggunaan media CD Interaktif sebaiknya dikembangkan 

pada pokok bahasan yang lain untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dalam pembelajaran IPA. 
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2) Guru 

a. Guru hendaknya senantiasa menciptakan metode yang inovatif 

khususnya dalam pembelajaran IPA. 

b. sebaiknya guru dapat memilih dan menerapkan model dan 

strategi pembeelajaran yang baik dan tepat, Agar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik.  

3) Siswa 

Dalam proses pembelajaran IPA diharapkan peserta didik 

selalu aktif, pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru 

sementara peserta didik hanya diam dan mendengarkan saja. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin dengan izin dan ridho Allah 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Akhirnya tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi semoga amal ibadahnya diterima 

oleh Allah.       

 

 

 


