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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai penerapan media  Flash Card 

untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut.  

1. Pelaksanaan pembelajaran mengenai wawasan kebangsaan dalam sub 

materi bentuk-bentuk keputusan bersama dan mematuhi keputusan 

bersama dengan menggunakan media Flash Card. Melalui media Flash 

Card yang pertama siswa masih belum terlalu aktif dalam pembelajaran 

dan nilai yang peroleh pada siklus I masih kurang dari nilai KKM 70 yang 

telah ditentukan. Namun pada siklus II aktivitas belajar siswa terlihat 

menjadi lebih aktif hal ini dikarenakan guru menjelaskan materi wawasan 

kebangsaan menggunakan media Flash Card yang lebih baik sehingga 

siswa leb paham dengan materi yang diberikan.langkah-langkah dalam 

pelaksanaan media pembelajaran Flash Card yaitu kegiatan awal, 

menyajikan materi pelajaran wawasan kebangsaan, pendekatan/strategi 

pembelajaran melalu media Flash Card, pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran dengan Flash Card, penilaian proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan Tes , kegiatan akhir pembelajaran 

guru myeimpulkan dari seluruh kegiatan pelajaran yang dilakukan. 

Penerapan media Flash Card dalam proses pembelajaran mengalami 

peningkatan hal tersebut bisa dilihat dari hasil kegiatan guru dan aktivitas 

peserta didik. 

2. Peningkatan hasil belajar wawasan kebangsaan melalui media Flash Card 

siswa dapat meningkatkan pemahaman mengenai materi Wawasan 

Kebangsaan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai tes pada 

siklus I didapatkan 46,34% dan mengalami peningkatan 87,80% pada 

siklus II angka peningkatan pada siklus II telah memenuhi standar KKM 

di SDN 2 Sukaraja kelas V. pemerolehan data dari hasil penelitian ini 
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sangat berguna untuk meningkatkan kreatifitas guru dalam membuat 

media pembelajaran. 

 

B. Rekomendasi 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya meningkatkan pembelajaran: 

1. Guru agar lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran supaya pada 

materi Wawasan Kebangsaan pemahaman yang diserap oleh siswa lebih 

terserap. 

2. Guru dapat mencoba menerapkan media Flash Card pada mata pelajaran 

yang lain agar dapat memberikan variatif baru dalam proses pembelajaran 

sebagai upaya untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

3. Dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan media Flash Card 

terlebih dahulu menentukan materi yang sesuai untuk dilaksanakan karena 

tidak semua materi pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan media 

Flash Card. 

4. Bagi peneliti lain disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pembelajaran dengan menerapkanmedia Flash Card. Peneliti mengemukakan 

masih terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan bagi 

peneliti lain agar kekurangan ini selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 


