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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS materi pokok tentang Proklamasi Kemerdekaan RI 

dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan pada siswa kelas 5 SD Negeri 

Salatiga 02 kecamatan Sidorejo, kota Salatiga, semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan skor rata-rata siswa dari pra 

siklus 73, siklus 1 naik menjadi 79, dan siklus 2 naik menjadi 81. Begitu pula 

terjadi kenaikan skor minimal siswa dari pra siklus 34, siklus 1 naik menjadi 54, 

dan siklus 2 naik menjadi 64. Skor maksimal siswa mengalami kenaikan dari pra 

siklus 92, siklus 1 naik menjadi 97, namun mengalami penurunan di siklus 2 yaitu 

93. Ketuntasan belajar secara klasikal mengalami kenaikan dari pra siklus 71%, 

siklus 1 naik menjadi 88%, dan pada siklus 2 naik menjadi 96%. Penelitian ini 

telah berhasil dengan ditunjukkannya ketuntasan belajar klasikal yang melebihi 

dari indikator kinerja yang ditetapkan yakni ≥ 80% dari seluruh siswa berhasil 

memperoleh skor KKM ≥70 yang dicapai pada siklus 1 dan siklus 2. Maka 

Penelitian Tindakan Kelas ini berakhir pada sikus 2. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tindakan kelas di atas maka 

disarankan: 

1. Bagi Guru  

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus lebih inovatif dalam 

penerapan pendekatan, model, maupun metode yang digunakan. Terbukti dengan 

penggunaan model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Diharapkan dalam 

penilaian, guru juga melakukan penilaian proses. Sehingga semua aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dapat terpantau dan dihargai dengan masuk pada penilaian 
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dalam bentuk skor yang dikomulatifkan dengan tes formatif. Untuk 2 siswa yang 

belum tuntas, sebaiknya guru lebih menekankan penggunaan model pembelajaran 

VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) agar lebih terimplementasi dengan lebih baik 

lagi,  sehingga dapat mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh 2 siswa 

tersebut. 

2. Bagi Siswa 

Agar siswa selalu aktif saat proses pembelajaran, berani menanyakan 

masalah dan kesulitannya, dan mau membantu dan membimbing temannya yang 

kesulitan. Sebaiknya siswa lebih memantapkan tahap-tahap pada model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) terutama pada mata pelajaran 

IPS, sebagai upaya untuk mengoptimalkan modalitas yang ada pada siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan untuk memotivasi guru agar dapat menggunakan berbagai 

pendekatan dalam Penelitian Tindakan Kelas, yaitu dengan penggunaan model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) yang terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 mata pelajaran IPS. Sehingga kualitas 

pendidikan di Sekolah Dasar juga dapat meningkat, sebagai upaya mendukung 

visi dan misi sekolah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai masukan bagi peneliti lain untuk menerapkan model pembelajaran 

VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dalam meningkatkan hasil belajar IPS pada 

penelitian selanjutnya dengan materi dan atau kelas yang berbeda dari penelitian 

ini. Karena terbukti pada penelitian ini penggunaan model pembelajaran VAK 

(Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas 5 materi Proklamasi Kemerdekaan RI dan Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan. 

 


