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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta menunjukkan 

hasil pengujian hipotesis data pretest dan posttest dalam analisis hipotesis 

pengujian T-test menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga 

hipotesis di terima. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa media video pembelajaran efektif digunakan pada 

pembelajaran materi kerusakan lingkungan hidup akibat banjir di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Hasil pembelajaran menggunakan media video 

pembelajaran mengalami peningkatan yaitu pada hasil penelitian 

menunjukkan nilai rata-rata pretest 52,33 sedangkan nilai rata-rata posttest 

74,67. Sehingga terjadi peningkatan rata-rata pretest dan posttest. Dalam 

presentasenya peningkatan hasil belajar yaitu 29,91%. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini dapat dikemukakan 

implikasi sebagai berikut :   

1.  Hasil Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan media video 

pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian materi 

pembelajaran oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 

pembelajaran dapat lebih inovatif pada pembelajaran IPS materi kerusakan 

lingkungan hidup akibat banjir. 

2.  Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian 

yang dapat menjadi alternatif guru untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Bersama-sama antara guru dan siswa untuk membenahi diri 

sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang 

peneliti sarankan antara lain : 

1. Bagi guru disarankan selalu kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan 

media serta model pembelajaran yang bervariasi dan tentunya masih 

diselingi juga dengan media menarik lainnya agar peserta didik tidak 

mudah jenuh dan tetap tertarik terhadap kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi siswa disarankan lebih kreatif lagi untuk mencari materi pelajaran 

dari sumber lain dan jangan terfokus pada satu sumber kemudian pahami 

perbedaan isi materi dari berbagai sumber tersebut, kegiatan pembelajaran 

yang baik tidak hanya berpusat pada guru tetapi merupakan kerjasama 

antara guru dan peserta didik. Sehingga akan menciptakan kepribadian 

yang mandiri,kreatif dan inovatif kedapannya. 

3. Bagi sekolah disarankan dapat meningkatkan pengetahuan siswa, memberi 

masukan dan dukungan positif kepada guru sangat bermanfaat mengingat 

guru adalah profesi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

mencerdaskan dan mimbina peserta didik. Dan memenuhi kebutuhan 

siswa dalam menunjang pembelajaran sehingga siswa dapat terbentuk 

sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


