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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I dan siklus II, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui penerapan 

pembelajaran outdoor activities pada mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya di 

SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Dengan kata lain, berdasarkan hasil penelitian ini, maka menerapkan model 

pembelajaran outdoor acitivities dalam pembelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya 

pada siswa kelas 4 SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 

2012/2013 efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa. Ini 

dibuktikan dengan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa sejak dilakukan 

tindakan perbaikan mulai dari siklus I hingga siklus II sebagai berikut: sebelum 

tindakan, jumlah siswa yang tuntas yaitu 4 siswa dengan persentase 26.6%, 

meningkat menjadi 11 siswa pada siklus I dengan persentase 66.7% atau terjadi 

kenaikan 40.1%, Kemudian mengalami lagi peningkatan pada siklus II menjadi 

93.3% atau mengalami kenaikan 66.7% dibandingkan sebelum tindakan atau 26.6% 

setelah tindakan pada siklus I. Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas pada 

siklus I yaitu 14 siswa dengan persentase 73.4% dan turun menjadi 5 siswa dengan 

persentase 33.3%, setelah diberikan tindakan pada siklus I; atau mengalami 

penurunan 40.1%, dan mengalami penurunan lagi menjadi 26.6% setelah diberikan 

tindakan pada siklus II. 

Berdasarkan perolehan tersebut maka dapat pula disimpulkan bahwa dengan 

demikian, penerapan model pembelajaran outdoor acitivities dalam pembelajaran 

IPA, efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Kristen 04 Eben 

Haezer Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat pada 

skor aktivititas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran outdoor acitivities pada siklus I maupun siklus II. Pada siklus I, 

aktivitas siwa berada pada kategori cukup baik. Setelah guru memperbaiki kinerja, 
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setelah dilaksnakan tindakan pada siklus II, terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran outdoor activities masuk dalam kategori 

baik. 

5.2. Saran 

5.2.1. Sekolah 

Pihak sekolah disarankan untuk menerapkan kebijakan mengenai model 

pembelajaran outdoor acitivities. Melalui penelitian ini membuktikan bahwa dengan 

siswa belajar di luar ruangan, siswa lebih aktif terlibat dalam belajar, sehingga siswa 

menjadi antusias untuk belajar dan karena itu dapat meningkatkan hasil belajar dan 

ketuntasan belajarnya. 

 
5.2.2. Guru  

1) Mengacu pada hasil penelitian ini, maka dalam pelaksanaan pembelajaran, 

guru perlu memperhatikan kebutuhan murid. Kebutuhan itu antara lain, 

antusias dan keaktifan belajarnya, menanggapi dengan sungguh-sungguh setiap 

pertanyaan yang diajukan siswa, memberikan respon yang positif pada jawaban 

siswa yang benar, memberikan penguatan bagi siswa yang belum berhasil dan 

memperhatikan secara khusus siswa yang belum berhasil lulus kriteria KKM, 

dengan cara memberikan tugas, dan memberikan motivasi untuk belajar. 

2) Guru perlu menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, termasuk 

menerapkan model outdoor acitivities. Guru perlu memperkenalkan 

lingkungan sekitar siswa, sebagai salah satu sumber belajar. Penelitian ini 

membuktikan bahwa dengan kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar, ternyata 

dapat mendorong siswa untuk aktif dalam belajar, aktif dalam bertanya dan 

siswa lebih mudah memahami pelajaran yang diberikan. Hasilnya, hasil belajar 

siswa dapat ditingkatkan. 
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5.2.3. Siswa 

Secara mandiri dapat memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai sumber 

belajar. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai media pembelajaran, ternyata dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa pada materi sifat-sifat cahaya. 

 

 


