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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 1 SD Negeri 

Gilingsari temanggung dengan menggunakan model Active Learning dengan 

media gambar mampu meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi 

“Mendiskripsikan Gambar” pada siswa kelas I SDN Gilingsari Temanggung. Hal 

ini dibuktikan pada data nilai siswa pada pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada pra 

siklus diperoleh data nilai evaluasi dari guru kelas I pelajaran Bahasa Indonesia 

materi mendiskripsikan gambar dengan nilai KKM=69,3. Siswa yang tuntas 

dalam belajarnya ada 16 siswa atau 80% dan siswa yang belum tuntas ada 4 siswa 

atau 20% dari jumlah keseluruhan siswa 20 anak. Pada siklus I didapatkan 

peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas I menjadi 18 siswa 

atau 90% siswa tuntas dalam belajarnya dan 2 siswa atau 10% mendapatkan nilai 

di bawah KKM. Kemudian pada siklus II juga terjadi peningkatan hasil belajar 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas I menjadi 20 siswa tuntas dengan persentase 

100% artinya semua siswa tuntas nilainya. Selain itu, terdapat peningkatan proses 

pembelajaran pada akitivitas guru dan aktivitas siswa. Pada siklus I aktivitas siswa 

rata-rata hasil observasi kinerjanya adalah 70 dan aktivitas guru rata-rata hasil 

observasinya adalah 84. Sedangkan pada siklus II aktivitas siswa rata-rata hasil 

observasinya adalah 111 dan aktivitas guru rata-rata hasil observasinya adalah 

104. 

Melalui model Active Learning dengan penggunaaan media gambar siswa 

menjadi lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pada awalnya 

siswa banyak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Setelah didukung dengan 

adanya media gambar hasil belajar siswa mulai meningkat. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa model Active Learning dengan penggunaan media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 1 SDN 

Gilingsari Temanggung.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus sebagai bahan uraian 

penutupan skripsi ini adalah: 

 

 Bagi Guru 

Untuk meningkatkan kualitas guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di 

kelas, hendaknya para guru SD melakukan variasi atau penerapan pembelajaran 

melalui model yang tepat. Salah satunya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

melalui model Active Learning dengan media gambar yang terbukti dapat  

meningkatkan hasil pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I SDN 

Gilingsari Temanggung semester II tahun ajaran 2012/2013. 

 

 Bagi siswa 

Hendaknya dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan 

model Active Learning dengan media gambar siswa lebih aktif dan percaya diri 

dalam meyampaikan pendapat secara lisan agar pembelajaran berlangsung lebih 

menarik dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia itu sendiri. 

 

 Kepala sekolah 

Hendaknya pihak sekolah  mengembangkan pembelajaran model Active Learning  

dengan media gambar untuk pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. 

 


