
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1     Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 

pop-up book dalam pembelajaran keseimbangan dan pelestarian sumber daya 

alam dilingkungannya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran dikelas IV SDN 25 Limboto sudah berjalan 

dengan baik. Pada proses pembelajaran di kelas guru sudah memanfaatkan 

media dalam menyampaikan materi, yakni dengan memanfaatkan media 

yang sudah tersedia di sekolah. Terutama dalam pembelajaran IPA materi 

keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di  lingkungannya, guru 

menggunakan media gambar. Namun dalam penerapan media itu sendiri 

tidak menyalurkan kesemua materi, hanya dilakukan pada materi-materi 

tertentu yang dapat digunakan media. Hal ini menandakan bahwa media 

yang digunakan guru dalam pembelajaran sifatnya masih kurang menarik 

untuk siswa sehingga siswa tersebut merasa bosan dengan media yang 

digunakan dan tidak paham dengan materi yang di jelaskan guru di 

karenakan juga siswa belum memahami fungsi dan manfaat dari media 

pembelajaran itu sendiri. 

2. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang diadopsi dari 

model pengembangan menurut Brog and Gall. Model penelitian Brog and 

Gall memiliki 10 langkah yang harus dilaksanakan berdasarkan 

prosedurnya. Untuk meminimalisir waktu yang terbatas dalam penelitian 

ini peneliti  melakukan modifikasi menjadi empat langkah. Empat langkah  

tersebut yaitu  penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan,  

mengembangkan produk awal dan terakhir validasi meliputi validasi ahli, 

dan validasi praktisi. 

3. Penelitian dan pengembangan media pop-up book ini telah melalui tahap 

validasi yang dilakukan oleh ahli dan praktisi. Pertama divalidasi oleh ahli 

media demgan skor 93 dengan kriteria sangat baik, kedua divalidasi oleh 

ahli materi dengan memperoleh 82 dengan Kriteria baik, ketiga validasi 



praktisi dengan perolehan skor 91 sedangkan hasil akumulasi dari ketiga 

validator tersebut memperoleh presentase skor 88 dengan kriteria sangat 

baik. Mengacu hasil dari ketiga validator tersebut, maka media pop-up 

book dalam pembelajaran IPA materi keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam dilingkungannya pada siswa kelas IV SDN 25 Limboto 

memiliki kualitas “sangat Baik” dan dibuatkan buku panduannya serta 

dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.  

5.2   Saran   

Setelah dilakukannya penelitian dan pengembangan media pop-up book 

dalam pembelajaran IPA materi keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam 

dilingkungannya, peneliti memili beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa  

Diharapkan siswa dapat belajar dengan nyaman melalui media pop-up 

book dalam pembelajaran IPA materi keseimbangan dan pelestarian 

sumber daya alam dilingkungannya, sehingga meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Bagi Guru 

Media pop-up book dalam pembelajaran IPA materi keseimbangan dan 

pelestarian sumber daya alam dilingkungannya yang dikembangkan 

diharapkan dapat digunakan dalam proses pembelajaran khususnya 

dalam pembelajaran IPA. 

3. Bagi Sekolah 

Untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran sebaiknya sekolah dapat 

melengkapi sarana dan prasarana berupa media pembelajaran yang 

bervariasi. 

4. Bagi Peneliti 

Mengingat media pop-up book yang dikembangkan hanya pada satu 

pokok bahasa, maka disarankan agar kiranya dapat dikembangkan pula 

media sejenis yang dapat digunakan untuk materi-materi lainnya 

terkhususnya pada pembelajaran IPA. Diharapkan pula penelitian ini 

dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. 
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