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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari kajian pustaka dan paparan data dari hasil penelitian 

tentang Strategi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui 

Media Gambar Poster pada Mata Pelajaran Tematik Muatan Ilmu Pengetahuan 

Alam Kelas IV MI Nurul Jadid Kolomayan Wonodadi Blitar, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagi berikut : 

1. Perencanaan strategi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik muatan 

IPA kelas IV MI Nurul Jadid Kolomayan Wonodadi Blitar 

Persiapan atau perencanaan merupakan tahap awal dalam proses 

pembelajaran. Dalam proeses perencanaan penggunaan strategi guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa melalui media gambar poster guru 

mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilakukan 

berjalan dengan lancar dalam perencanaan ini guru menyiapkan: Membuat 

RPP (Rencanan Pelaksanaan Pembelajaran ), Menentukan KI dan KD, 

Mencari gambar dan disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran, 

Menyiapakan alat-alat tulis, Jurnal Pembelajaran. 
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2. Pelaksanaan strategi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik muatan 

IPA kelas IV MI Nurul Jadid Kolomayan Wonodadi Blitar 

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman 

pada persiapan pengajaran yang dibuat, pemberian bahan pelajaran 

disesuaikan dengan urutan yang telah deprogram secara sistematis dalam 

tahap persiapan. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi : 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pada awal pembelajaran guru mengucapkan salam kepada siswa, 

setelah itu guru mengirimkan Video pembelajaran yang berisikan media 

gambar poster melalui grup wali murid. Anak-anak diminta untuk melihat 

dan memahami materi yang ada dalam video tersebut. Kemudian guru 

menanyakan kepada anak-anak apakah ada materi yang belum difahami, 

jika semuanya sudah faham dan tidak ada yang bertanya, guru memberikan 

soal latihan terkait materi yang diberikan oleh guru. Setelah semuanya 

selesai guru memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari itu, dan 

memberikan semangat kepada siswa agar lebih semangat belajar. 

3. Evaluasi strategi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik muatan 

IPA kelas IV MI Nurul Jadid Kolomayan Wonodadi Blitar 

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahi sejauh mana kompetensi 

peserta didik dicapai, memberikan informasi kepada guru jika terdapat siswa 
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yang kesulitan dalam memahami materi sehingga guru dapat mengupayakan 

untuk membantu peserta didik, untuk mengetahui hasil peserta didik. 

Evaluasi sebagai sebuah proses penentuan hasil yang telah dicapai beberapa 

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapinya tujuan 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dengan menerapkan strategi 

pembelajaran melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik 

muatan IPA kelas IV prestasi belajar siswa meningkat dibuktikan dengan 

nilai yang diperoleh dari siswa ketika mengerjakan soal setelah diberikan 

video yang berisikan media gambar poster. 

B. Saran 

1. IAIN Tulungagung 

Sebaiknya hasil penelitian ini dapat menambah literature dan reverensi di 

IAIN Tulungagung dalam bidang pendidikan terutama yang berkaitan 

dengan penggunaan strategi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 

melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik muatan IPA 

kelas IV  

2. Bagi MI Nurul Jadid Kolomayan Wonodadi Blitar. 

Hendaknya hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam penggunaan strategi guru 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa melalui media gambar poster 

pada mata pelajaran Tematik muatan IPA kelas IV. 
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3. Bagi Guru MI Nurul Jadid Kolomayan Wonodadi Blitar. 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai bahan 

masukan dalam penggunaan strategi guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik 

muatan IPA kelas IV. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapi 

tujuan pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebaiknya hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

penggunaan metode strategi guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa melalui media gambar poster pada mata pelajaran Tematik muatan 

IPA kelas IV 

 

 

 

 

 


