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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 Pada bagian bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran. 

Simpulan berisi simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pada subbab 

dalam bab V ini juga akan menguraikan saran-saran bagi guru, siswa, dan peneliti 

selanjutnya. Berikut akan dijabarkan satu per satu bagian dari bab V. 

5.1 Simpulan 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara pembelajaran IPA dengan Learning Cycle 5E tipe empiris 

induktif dan Learning Cycle 5E tipe hipotesis deduktif  terhadap hasil belajar IPA 

untuk siswa kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Simpulan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji t 

dengan nilai thitung  sebasar 5.379 dan dengan sig (2-tailed) sebesar 0,000 yang 

artinya lebih kecil dari 0.05 (0,000 < 0.05). Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle 5e tipe 

hipotesis deduktif memberikan pengaruh lebih baik daripada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran learning cycle 5e tipe empiris induktif 

terhadap mata pelajaran IPA kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta semester 

2 tahun ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis diskriptif 

yang menyatakan perbedaan rerata skor hasil belajar kelompok eksperimen 

sebesar 85,22 lebih besar dibanding rata-rata skor hasil belajar kelompok kontrol 

sebesar 71,14. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini saran-saran 

yang perlu dipertimbangkan oleh beberapa pihak antara lain: 

5.2.1 Bagi Guru 

Saran bagi guru adalah guru dapat mempertimbangkan penerapan model 

pembelajaran learning cycle 5e tipe hipotesis deduktif pada pembelajaran IPA. 

Serta sebagai salah satu alternatif dalam memilih dan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena 
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berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPA di SD Kristen Kalam Kudus Surakarta 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013 setelah menggunakan model pembelajaran 

learning cycle 5e tipe hipotesis deduktif.  

5.2.2 Bagi Siswa 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang menyediakan ruang 

cukup untuk tumbuh berkembangnya sikap ilmiah, berlatih melakukan proses 

pemecahan masalah, dan penerapan IPA dalam kehidupan nyata. Hal tersebut 

dapat dilatih dengan menggunakan inisiatif siswa, pengetahuan dan skill-skill 

berpikir. Oleh karena itu, saran bagi siswa dalam penelitian ini adalah belajar 

dengan menggunakan proses pembelajaran yang menghendaki penggunaan pola-

pola berpikir tingkat tinggi (misalnya mengendalikan variabel, penalaran 

konvensional dan penalaran hipotetik deduktif) kemudian dibuktikan 

kebenarannya secara langsung sehingga proses mengubah pengetahuan lama dan 

memperoleh pengetahuan baru dapat saat itu juga dirasakan dan dialami oleh 

siswa. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama 

dengan subjek dan mata pelajaran yang berbeda dengan penelitian ini sehingga 

memunculkan penemuan-penemuan baru mengenai model pembelajaran learning 

cycle 5e tipe empiris induktif dan learning cycle 5e tipe hipotesis deduktif. 

 


