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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan 

dalam bab IV, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar IPA 

dapat diupayakan melalui Pendekatan discovery learning siswa kelas 5 SDN 

Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan semester 2 tahun pelajaran 

2015/2016. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan hasil belajar IPA berdasarkan 

ketuntasan, siklus 1 : siklus 2, yakni 71,67% : 84,58%,. Perbedaan hasil belajar 

IPA berdasarkan skor terendah siklus I:siklus II , yakni 50:55, perbedaan hasil 

belajar IPA berdasarkan skor tertinggi siklus I: siklu II, yakni 95:100, perbedaan 

hasil belajar IPA berdasarkan skor rata-rata siklus I: siklus II, yakni  71,67:84,58.  

Penelitian ini telah berhasil, yang ditunjukkan oleh banyaknya siswa yang tuntas  

belajar IPA mencapai 86,67 % lebih tinggi dari 80 % dari seluruh siswa  yang 

telah yang ditetapkan dalam indikator kinerja. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran IPA kelas 

5 SDN Bringin Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 

2015/2016, maka saran yang diberikan sebagai berikut: 

a. Bagi Sekolah 

 Sekolah hendaknya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

mengupayakan pelatihan bagi para guru agar dapat melaksanakan aktivitas 

pembelajaran menggunakan pendekatan discovery learning dengan tepat, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Bagi Guru 

 Guru sebaiknya dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri 

masing-masing siswa, sehingga guru menyadari bahwa setiap individu memiliki 

keunggulan di bidang yang yang tidak sama. Ketika ada siswa unggul dalam 
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bidang akademik, pasti ada siswa lain yang unggul di bidang non akademik. Jadi 

guru jangan hanya menuntut agar semua siswa dapat unggul dalam bidang 

akademik. Selain itu, guru hendaknya menerapkan pembelajaran yang aktif 

dengan menginovasi pembelajaran, sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. Ketika siswa sudah merasa tertarik dan senang, maka hasil 

belajarnya juga akan meningkat. 

c. Bagi Siswa 

 Siswa sebaiknya lebih cepat tanggap terhadap hal baru yang diberikan oleh 

guru. Hal baru ini adalah pendekatan pembelajaran. pendekatan pembelajaran 

yang baru digunakan dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga 

siswa perlu lebih cepat memahami langkah-langkah pembelajaran yang 

diberikan guru. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya dengan memperhatikan kekurangan yang 

ada dalam penelitian ini supaya dapat menjadi perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. 


