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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

     Berdasarkan nilai analisis data tentang pengujian pengembangan media  

berbasis flipbook maker  yang dilihat dari penilaian validator dan siswa, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa : 

1.  Penelitian ini merupakan pengembangan media pembelajaran berbasis 

flipbook maker  menggunakan aplikasi flipbook maker pro dikembangkan 

dengan model pengembangan ADDIE yang melalui lima tahapan, yaitu 

Analisis (Analysis), perencanaan (Design), pengembangan 

(Development),  implementasi (Implementation) danevaluasi 

(Evaluation).  

2. Media berbasis flipbook maker dikembangkan berdasarkan validator ahli 

media presentase 88%, sehingga media berbasis flipbook maker dikatakan 

sangat valid     

3. Pengembangan media berbasis flipbook maker berdasarkan angket respon 

siswa diperoleh presentase sebesar 91%, sehingga media berbasis 

flipbook maker dikatakan sangat praktis. 

4. Pengembangan media flipbook maker berdasarkan hasil belajar siswa 

dapat dikatakan efektif karna telah memenuhi kriteria keefektifan  dengan 

perolehan nilai dalam kategori sangat efektif dengan nilai gain  0,86%, 

dalam kategori tinggi. 



97 
 

5.2  Saran         

1. Kepada guru disarankan menggunakan media pembelajaran supaya 

proses lebih menarik dan peserta didik dapat tertarik mengikuti proses 

pembelajaran dengan sema  ngat dan meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

2. Bagi peserta didik diharapkan dengan adanya media pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik  

3. Pengembangan media flipbook maker ini hanya dikembangkan pada 

tema 3 subtema 3 pembelajaran 1, sehingga diharapkan kepada 

penelitian selajutnya bisa dikembangkan pada semua tema pada 

kurikulum 2013 

4. Sarana dan prasarana yang telah mendukung proses pembelajaran, 

seperti proyektor, mading kelas, dan papan tulis, diharapkan dapat 

membantu dan mengembangkan kecerdasan siswa. 
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LAMPIRAN 

 
Kegiatan Diskusi  

 
Kegiatan Diskusi  

 

 
 

Kegiatan pengisian angket  respon 

siswa  

 

 
Kegiatan kerja soal 

 

 
kegiatan belajar menggunakan 

media flipbook maker  

 
kegiatan belajar menggunakan 

media flipbook maker  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KURIKULUM 2013 

 

Satuan Pendidikan  : SD/MI   

Kelas / Semester  :  4 /1 

Tema                           :   Peduli Terhadap Makhluk Hidup (Tema 3) 

Sub Tema                    :  Ayo Cintai Lingkungan (3) 

Pembelajaran ke        :  1 

Alokasi waktu            :  (5x35 menit)/ 1 hari 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan : Bahasa Indonesia 

Kompetensi Indikator 

3.3   Menggali informasi dari seorang 

tokoh melalui wawancara menggunakan 

daftar pertanyaan 

 

3.3.4  Menggali informasi melalui 

wawancara menggunakan daftar 

pertanyaan 
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4.3   Melaporkan hasil wawancara 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif dalam bentuk teks tulis 

4.3.4  Menyajikan laporan tertulis 

hasil wawancara menggunakan 

kosa kata baku dan kalimat efektif 

 

Muatan : IPS 

Kompetensi Indikator 

3.1   Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat 

dari tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi 

 

3.1.5 Mengidentifikasi 

pemanfatan sumber daya alam 

hayati bagi kesejahteraan 

masyarakat 

 

4.1   Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

4.1.5  Menyajikan informasi hasil 

identifikasi pemanfataan sumber 

daya alam hayati bagi 

kesejahteraan masyarakat 

 

Muatan : IPA 

Kompetensi Indikator 

3.8   Memahami pentingnya upaya 

keseimbangan dan pelestarian sumber 

daya alam di lingkungannya 

 

3.8.5  Menjelaskan manfaat dari 

peduli dan melestarikan sumber 

daya alam dan lingkungan  

 

4.8   Melakukan kegiatan upaya 

pelestarian sumber daya alam bersama 

orang-orang di lingkungannya 

4.8.5  Melakukan refleksi 

kebiasaan peduli dan melestarikan 

sumber daya alam dan lingkungan 

dalam bentuk tabel 
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C. TUJUAN  

1. Menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui 

kegiatan wawancara dengan tepat. 

2. Dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis 

menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. 

3. Dengan observasi lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi pemanfatan 

sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 

4. Dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil 

identifikasi pemanfataan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat 

dengan sistematis. 

5. Dengan observasi, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan 

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. 

6. Dengan observasi, siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan 

melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan 

sistematis. 

 

D. MATERI 

1. Mengarang cerita petualangan tentang lingkungan. 

2. Menyebutkan sikap sikap peduli lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

pancasila 

3. Membedakan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat dengan benar. 

4. Mengaitkan sebab dan akibat adanya kondisi tumbuhan dan hewan secara tertulis. 

5. Mengaitkan sila pancasila dengan prilaku manusia yang berhubungan dengan 

sikap cinta lingkungan 

6. Merancang poster tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan teknik dan 

bahasa ajakan yang benar 

 

E. PENDEKATAN & METODE 

       Pendekatan  : Scientific 

Metode  : Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi dan Ceramah 
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F. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, 

menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

siswa 

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh 

salah satu siswa. Siswa yang diminta membaca 

do’a adalah siswa siswa yang hari ini datang 

paling awal. (Menghargai kedisiplikan 

siswa/PPK). 

3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan 

sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi 

tercapainya sita-cita. 

4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau 

lagu nasional lainnya. Guru memberikan 

penguatan tentang pentingnya menanamkan 

semangat Nasionalisme. 

5. Guru menjelaskan kegiatan yang akan 

dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

    15  

     

menit 
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Kegiatan Inti  A. Menulis 

Kegiatan Wawancara: 

1. Siswa melakukan wawancara dengan nara sumber 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat selama dua 

minggu pembelajaran. 

2. Siswa akan mengolah hasil wawancara dan menyajikannya 

dalam bentuk laporan, dengan memperhatikan penggunaan 

kosa kata baku dan kalimat efektif. 

3. Siswa akan membuat rancangan laporan sebelum 

menyajikannya dalam bentuk laporan yang lengkap dan 

sistematis. 

    

 

 

4. Siswa membaca teks yang tersedia tentang seorang tokoh 

peduli lingkungan. 

5. Guru memberikan penguatan: 

 

 

 

    140 

    menit 
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6. Siswa menulis cerita tentang “Peduli Lingkungan” di lembar 

kertas lain yang telah disiapkan guru. 

 

 

 

7. Siswa mengamati gambar hewan dan tumbuhan yang ada di 

buku. 

8. Siswa mengamati kondisi hewan dan tanaman tersebut dan 

mengindentifikasi tumbuhan dan hewan yang terawat/tidak 

terawat. 

9. Siswa membubuhkan tanda centang (  ) pada gambar 

hewan dan tumbuhan yang terawat. 

10. Siswa kemudian mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan dan 

hewan yang terawat/tidak terawat. Siswa menuliskan ciri-ciri 

tersebut pada tabel yang tersedia. 

11. Guru memberikan penguatan: 
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12.  Berdasarkan pengalaman belajar hari ini, siswa diminta 

melakukan analisis secara mandiri, hal berikut: 

- Beragam penyebab tumbuhan dan hewan tidak terawat. 

- Dampak kondisi tersebut bagi manusia. 

13. Siswa kemudian mendiskusikan jawaban mereka bersama 

teman dalam kelompok kecil. 

 

 

 

B. Mencoba 

Observasi Lingkungan Sekolah 

1. Siswa melakukan observasi mandiri terhadap kondisi 

lingkungan sekolah mereka. 

2. Siswa kemudian menganalisis penyebab dari kondisi 

lingkungan sekolah tersebut. 

3. Siswa melakukan refleksi terhadap kondisi lingkungan 

sekolah mereka dengan menjawab pertanyaan yang tersedia. 
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Ayo, Peduli Lingkungan! 

4. Siswa dalam kelompok membuat rencana kegiatan peduli 

lingkungan. 

5. Siswa dapat menanam sebuah satu jenis tumbuhan di pot, 

atau di halaman sekolah. 

6. Siswa secara mandiri menyiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan. 
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Kegiatan 

Penutup 

A. Renungkan 
1. Siswa diberikan tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

tanaman mereka terawat dan tumbuh dengan baik. 

2. Siswa melakukan perenungan tentang sikap peduli 

lingkungan mereka selama ini dengan mengisi daftar periksa 

yang tersedia di buku. 

B. Belajar dirumah bersama Orangtua 

1. Siswa berdiskusi bersama orang tua tentang cara mencintai 

lingkungan. 

2. Siswa juga berdiskusi cara-cara merawat tanaman agar lebih 

sehat dan indah, termasuk cara merawat hewan peliharaan 

(jika ada). 

3. Siswa menuliskan hasil diskusi dan melaporkan kepada guru 

keesokan harinya. 

C. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan 

nasionalisme, persatuan, dan toleransi. 

D. Salam dan do’a penutup di pimpin oleh salah satu siswa. 

 

    15  

    menit 

 

 

G. PENILAIAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru 

yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubric penilaian sebagai berikut. 

1. Bahasa Indonesia 

Tulisan rancangan laporan hasil wawancara siswa dinilai menggunakan rubrik. 
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Beri tanda centang (√) sesuai pencapaian siswa. 

 

 

 

2. IPS 

a. Tugas siswa menemukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik tentang 

alam: pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, dinilai menggunakan rubrik. 

 



116 
 

 

 

Beri tanda centang (√) sesuai pencapaian siswa. 

 

a. Sikap siswa saat melakukan diskusi pemecahan masalah 

dinilai menggunakan rubrik. 
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Beri tanda centang (√) sesuai pencapaian siswa. 

 

3. IPA 

a. Tugas siswa diperiksa menggunakan rubrik. 
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Beri tanda centang (√) sesuai pencapaian siswa. 

 

 

 

H. Catatan untuk mencatat sikap (tanggung jawab dan peduli) 

Catatan: 

 Guru dapat menggunakan kata-kata untuk menyatakan kualitas sikap dan 

keterampilan. 

 Belum terlihat 

 Mulai terlihat 

 Mulai berkembang 

 Sudah terlihat/membudaya 

 Setiap hari guru dapat menilai minimal 6 siswa atau disesuaikan dengan jumlah 

siswa di kelas. 

 

Contoh alternatif penilaian sikap 

Nama    : ………………………. 

Kelas/Semester   : ..................................... 

Pelaksanaan Pengamatan  : ..................................... 

 

No Sikap 
Belum 

Terlihat 

Mulai 

Terlihat 

Mulai 

Berkembang 
Membudaya 

Keteran

gan 

1.  Tanggung 

jawab 

 
  

  

2.  Peduli      

       

Catatan : Centang (√) pada bagian yang memenuhi kriteria. 
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E. Remedial dan Pengayaan 

1. Remedial 

a.  Guru memberikan bimbingan bagi siswa yang kesulitan saat menulis 

laporan, akan mendapat pendampingan guru untuk menyelesaikan tulisannya. 

b. Guru membimbing siswa yang belum mampu menuliska teks tentang peduli 

lingkungan 

2. Pengayaan 

a. ka waktu memungkinkan, siswa dapat menganalisis rancangan tulisan 

laporan hasil wawancara atau rancangan tulisan cerita peduli lingkungan, 

untuk memastikan jika tulisan mereka telah menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber :  

 Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 3 Kelas 4 (Buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013). 

2. Media  :  

 Flipbook maker Mencintai Lingkungan. 

Refleksi Guru 

 

 

Catatan Guru 

1. Masalah         :………. 

2. Ide Baru  :……….. 

3. Momen Spesial :…………. 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah, 

 

 

……………………………… 

NIP. ………………………… 

…………………,    .............. 

Guru Kelas 4  , 

 

 

……………………………… 

NIP…………………………. 
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