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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, penelitian dengan judul: 

Penggunaan Media Audio Visual dalam Peningkatan Hasil Belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) pada Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah  (MI)   

Darussalam Tlogoboyo Bonang Demak dapat memebrikan kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Penggunaan media audio visual dalam peningkatan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) bagi siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Darussalam Tlogoboyo Bonang Demak dilakukan dengan mengajak 

siswa melihat gambar konsep dan film tentang perubahan lingkungan 

hidup, dilanjutkan dengan siswa melakukan praktikum secara kelompok 

dan mendiskusikan hasilnya untuk dipresentasikan di kelas, kelompok 

lain memberi tanggapan hasil kerja kelompok lain. Terakhir untuk 

menguji pemahaman siswa terhadap materi guru memberikan tes. 

 

2. Hasil belajar materi perubahan lingkungan fisik paska penggunaan media 

audio visual sebagai upaya peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) bagi siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam 

Tlogoboyo Bonang Demak dapat dikatakan memuaskan karena mencapai 

Kritreria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 7,0. Hasil belajar yang 

diperoleh siswa tiap siklus, dimana pada Prasiklus tingkat ketuntasan 

terdapat lima orang siswa (29,41%), pada Siklus I terdapat 11 siswa 

(64,71%) kemudian meningkat lagi pada Siklus II seebsar 16 siswa 

(94,12%). Peningkatan juga terjadi pada keaktifan siswa dimana pada 

Siklus I tingkat keaktifan pada kategori sangat aktif ada tiga siswa atau 

(17,6%),  terdapat tiga siswa dalam kategori aktif (17,6%,), serta pada 

Siklus II terdapat kategori sangat aktif  dengan jumlah enam (35,3%), 

pada kategori aktif ada enam siswa atau 35,3%. Hasil ini sudah mencapai 
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indikator yang ditentukan yaitu KKM 70 mencapai 80% dari seluruh 

jumlah siswa. 

 

B. Saran-saran 

Setelah dilakukan kesimpulan, peneliti bermaksud memberikan saran 

penelitian yang dapat dipaparkan di bawah ini. 

1. Kepada Kepala Madrasah 

Kepala madrasah sebagai pemimpin sekaligus manajer pendidikan 

diharapkan mampu memahami segala kebutuhan pendidikan di lembaga 

yang dipimpinnya. Seorang kepala madrasah diharuskan memiliki 

wawasan dan pemahaman yang luas, termasuk pemahaman akan teknologi 

pendidikan. Oleh karenanya, seorang kepala madrasah diharpkan mampu 

melengkapi kebutuhan sarana prasarana bagi peningkatan mutu 

pembelajaran, termasuk pembaruan sistem komputasi dan audio visual 

secara layak. 

 

2. Kepada guru 

Guru dalam lingkungan sekolah atau madrasah adalah orangtua bagi 

para siswa. Oleh karenanya, seorang guru dihimbau dapat mencintai para 

siswa sebagiamana mencintai anak-anak mereka sendiri.Demikian pula 

dalam menjalnkan tugas pendidikan, seorang guru diharapkan tidak selalu 

mengajar dengan strategi ceramah dan siswa mendengarkan apa yang 

disampaikan di dalam kelas. Sebaliknya, guru diharapkan mampu meng-

gunakan pendekatan yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik, 

meningkatkan kompetensi dan keahlian mengajar, sekaligus menyiapkan 

segala perencanaan yang matang dalam memulai setiap proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan begitu, kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan menjadi lebih bernilai sehingga mampu 

mengantarkan peserta didik meraih prestasi seperti yang diidam-idamkan 

bersama. 
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3. Kepada peserta didik 

Peserta didik atau siswa sebagai obyek pembelajaran diharapkan 

selalu bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembelajaran yang 

diberikan oleh guru kelas. Peserta didik diharapkan akan lebih aktif dalam 

setiap proses pembelajaran dan dapat bekerja sama dengan sesama teman. 

Dengan demikian, hasil belajar yang memuaskan sebagaimana dicita-

citakan akan terwujud dengan mudah. 

 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan harapan dapat member efek manfaat bagi siapapun 

yang membacanya. Namun perlu diketahui bahwa dalam pembahasan Skripsi 

ini tidaklah luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan akibat keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karenanya, saran, kritik dan 

masukan yang bersifat membangun tetap peneliti nanti demi perbaikan di 

masa yang akan dating. Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

rahmat-Nya kepada peneliti maupun kepada pembaca yang budiman. Amin. 

 


