BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MI Al-Khairiyah
Palembangan Kec. Kragilan Kab. Serang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pengaruh penggunaan media gambar terhadap peningkatan hasil belajar siswa di
kelas IV pada tema berbagai pekerjaan sub tema jenis-jenis pekerjaan. Dilihat dari
nilai siswa setelah mendapatkan perlakuan (Treatment), nilai sebelum mendapatkan
perlakuan pada Pretest dengan nilai rata-rata 45,36, sedangkan setelah diberikan
perlakuan pada nilai Posttest siswa mendapatkan nilai rata-rata menjadi 68. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa menjadi lebih baik dengan
menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran.
Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t untuk dua sampel kecil yang
saling berhubungan didapatkan data perhitungan
signifikansi

= 4,400 > 2,064 =

= 0,05. Maka dapat diinterpretasikan bahwa

pada

ditolak dan

diterima, artinya ada pengaruh penggunaan media gambar terhadap hasil belajar
siswa.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti dapat memberikan
saran sebagai berikut :

Pemerintah perlu memberikan pedoman yang jelas melalui sistem kurikulum
yang sesuai, sehingga sekolah juga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar
akan berpedoman pada kurikulum. Pemerintah dapat memfasilitasi guru-guru untuk
mengembangkan bentuk pembelajaran pendidikan yang kreatif, aktif dan
memfasilitasi lewat pelatihan yang dapat dikembangkan kreativitas guru dalam
pengembangan media pembelajaran.
Madrasah hendaknya memfasilitasi guru mengikuti kegiatan pelatihan
penggunaan media pembelajaran, guru lebih kreatif dan bervariasi memberikan
materi sehingga sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan lebih semangat
serta materi yang disampaiakn akan lebih mudah dipahami oleh siswa,
menyediakan sarana dan prasarana yang menjunjung pembelajaran dan
menggiatkan penggunaan media pembelajaran oleh guru.
Guru-guru di sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah diharapkan agar lebih kreatif
dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik,
kreatif dan inovatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan proses
pembelajaran pun menjadi lebih efektif. Dan diharapkan dengan menggunakan
media pembelajaran tersebut siswa menjadi lebih mudah dalam memahami suatu
materi sehingga terdapat pengaruh pada hasil belajar IPS.

