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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di SD Negeri 104233 Bandar Labuhan dengan menggunakan media 

video animasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Setelah pelaksanaan pre test diperoleh nilai rat-rata 50,38 dan ini masuk 

kategori sangat rendah. 

2. Setelah pelaksanaan siklus I dengan menggunakan media video animasi 

diperoleh peningkatan hasil belajar yaitu 6 orang siswa (23,08%) mencapai 

standar ketuntasan dengan nilai rata-rata 56,35. Hasil belajar mengalami 

peningkatan dari hasil pre test, namun belum mencapai yang diharapkan. 

3. Setelah pelaksanaan siklus II dengan menggunakan media video animasi 

diperoleh peningkatan hasil belajar yaitu sebanyak 24 orang siswa (92,30%) 

yang mencapai standar ketuntasan yang diharapkan dengan nilai rata-rata 

81,15. 

4. Dengan demikian maka dapat dikatakan dengan menggunakan media video 

animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 104233 Bandar 

Labuhan T.A 2019/2020 pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat lebih memperhatikan dan 

memaksimalkan penggunaan media pembelajaran serta fasilitas yang 

menunjang dalam pembelajaran di sekolah, agar didapatkan proses maupun 

hasil pembelajaran yang maksimal. 

2. Bagi guru diharapkan dapat menerapkan teknik pembelajaran yang 

bervariasi dan menarik agar siswa merasa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran sehingga lebih memaksimalkan dalam penggunaan media 

pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan media video animasi atau 

media yang lainnya, karena media video animasi dapat meningkatkan fokus 

dan hasil belajar peserta didik. 

3. Bagi peserta didik diharapkan dapat mengikuti semua proses pembelajaran 

dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik dan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

4. Peneliti hendaknya dapat menyelesaikan secara tuntas penelitian yang 

dilakukan.  

5. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tindakan, sebaiknya 

melakukan penelitian secara tuntas dengan cara mengkombinasikan media 

dengan strategi pembelajaran dengan memperhatikan materi yang 

diajarkan. 

 


