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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan media kartun kelas IV pada mata pelajaran IPS di MI Azharyah 

Palembang tergolong baik, ini terlihat pada hasil observasi keaktifan guru 

yang terdiri dari 7 aktifitas yang dilakukan guru semuanya menempati rating 

ke-4 yang berarti tergolong baik. 

2. Hasil belajar siswa yang diterapkan media kartun (kelas eksperimen) yang 

tergolong tinggi sebanyak 8 orang siswa (20,51%), yang tergolong sedang 

sebanyak 23 orang siswa (58,97 %) dan yang tergolong rendah sebanyak 8 

orang siswa (20,51%). Sedangkan hasil belajar siswa yang tidak 

menggunakan media kartun (kelas kontrol) yang tergolong tinggi sebanyak  9 

orang siswa (25%), yang tergolong sedang sebanyak 17 orang (47,22%) dan 

yang tergolong rendah sebanyak 10 orang siswa (27,77%). Dengan demikian, 

hasil belajar siswa yang menggunakan media kartun tergolong baik. 

3. Hasil uji “t” menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara hasil belajar 

siswa dengan menggunakan media kartun dan hasil belajar siswa tanpa 

menggunakan media kartun. Hal ini di lihat dari hasil nilai “t” atau t0 sebesar 
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4,465 nilai tersebut lebih besar daripada        baik pada taraf signifikan 5 % 

yaitu 1,993 maupun pada taraf signifikan 1 % yaitu 2,646. 

1,993  <   4,465  > 2,646 

B. Saran 

  Setelah peneliti mengadakan penelitian tentang penerapan media kartun 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS materi keragaman suku 

bangsa dan budaya di MI Azharyah Palembang maka ada beberapa saran yang akan 

peneliti sampaikan yaitu : 

1. Bagi siswa, siswa diharapkan dapat lebih giat lagi dalam belajar dan 

mengahargai keragaman suku bangsa dan budaya di indonesia   

2. Bagi guru, guru hendaknya dapat menggunakan media atau alat yang tepat 

dan berbeda-beda dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menarik minat 

belajar siswa, dan tidak membuat siswa bosan, serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3. Bagi peneliti, yang ingin mencoba kembali meneliti dengan menggunakan 

Media pembelajaran ini hendaknya meninjau ulang kembali dan memodifikasi 

langkah-langkah yang sudah dilakukan sehingga media ini bisa berhasil 

diterapkan pada sekolah yang ingin diteliti. 


