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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV dapat diambil 

simpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran examples non 

examples dengan media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar IPA standar 

kompetensi memahami  peristiwa alam dan pengaruh matahari dalam kehidupan 

sehari-hari pada siswa kelas 2 SD Negeri Kutowinangun 07 Salatiga. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 sebagai 

berikut. 

a) Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus 1, yaitu 

dari nilai rata-rata ulangan tengah semester 68,69 naik menjadi 80,78 

setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 dan peningkatan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran siklus 2 yaitu dari rata-rata nilai siklus 1 80,78 

naik menjadi 92,96 pada siklus 2. Serta terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran siklus 1, yaitu sebelum diberi tindakan atau pra 

siklus, siswa yang tuntas hanya 15 siswa dan yang tidak tuntas 17 siswa 

dalam persentase siswa yang tuntas sebanyak 47% dan yang tidak tuntas 

sebanyak 53%. Setelah diberikan tindakan pada siklus 1 ketuntasan belajar 

siswa meningkat menjadi 75%  yaitu sebanyak 24 siswa dan yang tidak 

tuntas 25% sebanyak 8 siswa. Pada siklus 2 ketuntasan klasikal belajar 

siswa meningkat mencapai 100%. 

b) Dengan menggunakan model pembelajaran examples non examples 

dengan media powerpoint dalam kegiatan pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran secara urut. 

Langkah-langkah tersebut yaitu: mempersiapkan gambar-gambar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran (75% menjadi 97,5%), mengorganisasikan 

siswa untuk belajar dengan menayangkan gambar melalui LCD Proyektor (50% 

menjadi 87,5%), memberikan petunjuk dan memberi kesempatan pada 
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siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar (62,5% menjadi 

100%), membimbing diskusi kelompok mengenai gambar yang disajikan 

(50% menjadi 75%), menyajikan atau mempresentasikan hasil kelompok 

(75% menjadi 87,5%), menganalisis hasil kelompok dan menjelaskan 

materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (62,5% 

menjadi 87,5%), Membimbing kesimpulan dan evaluasi (75% menjadi 

89,28%) dengan rata-rata 64,28 menjadi 89,28 dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas 2 SD Negeri Kutowinangun 07 Salatiga. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Kutowinangun 

07 Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas ini, guru dapat menggunakan 

model pembelajaran examples non examples dengan media powerpoint 

dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar IPA serta 

dapat meningkatkan keterampilan guru mengenai model-model 

pembelajaran yang aktif dan kreatif serta penggunaan media pembelajaran 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa tidak hanya 

dalam pelajaran IPA tetapi juga pada mata pelajaran lainnya. 

2. Bagi Siswa 

Meningkatkan antusias siswa dalam kegiatan pembelajaran, berani 

mengemukakan pendapat dan bagi siswa yang belum aktif didalam 

menganalisis gambar diharapkan untuk aktif terlibat dalam proses belajar 

sehingga mempunyai pengalaman belajar yang berkesan serta lebih 

semangat dalam mengikuti pelajaran sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. 

3. Bagi Sekolah 

Memberi masukan atau sumbangan yang baik pada sekolah dalam rangka 

perbaikan kualitas pembelajaran yaitu dengan penggunaan model 

pembelajaran examples non examples dengan media powerpoint. 


