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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem based 

learning berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair 

share berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Gadu 

Kecamatan Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun 2014/2015. Terbukti hal 

ini ditunjukkan oleh hasil uji t-test sebesar 3,603 > 1,999 dan signifikansi sebesar 

0,001 < 0,05.  

Perbedaan tingkat efektivitas ini dilihat dari perbedaan rata-rata kedua kelas, 

terlihat pada group statistic rata-rata (mean) untuk kelas eksperimen adalah 

87,0588 dan untuk kelas kontrol adalah 80,2000, artinya bahwa rata-rata skor 

hasil belajar IPA kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor hasil belajar 

kelas kontrol. Sedangkan perbedaan rata-rata (mean deference) sebesar 6,8588 

(87,0588 - 80,2000 ), dan perbedaan berkisar antara 3,05357 sampai 10,66408 

terlihat pada lower dan upper. Hal ini berarti model problem based learning 

berbantu media audio visual lebih efektif daripada model pembelajaran think pair 

share berbantu media visual. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa  

Siswa hendaknya meningkatkan keaktifan belajar dalam penggunaan model 

problem based learning berbantu media audio visual sehingga pemahaman 

konsep siswa akan lebih baik dan dapat memecahkan masalah-masalah yang 

terkait dengan materi pelajaran serta menumbuhkan rasa sosial, kreativitas, kerja 

sama, dan tanggung jawab dalam pembelajaran IPA. 
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5.2.2 Bagi Guru  

Guru hendaknya menggunakan model problem based learning berbantu 

media audio visual karena dapat menjadikan guru lebih variatif dalam 

pembelajaran serta memudahkan guru dalam membangkitkan semangat siswa 

mengikuti pembelajaran IPA. 

5.2.3 Bagi Sekolah 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada pihak sekolah 

khususnya Kepala Sekolah mengarahkan kepada guru-guru untuk menggunakan 

model problem based learning berbantu media audio visual karena terbukti 

terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara model problem based learning 

berbantu media audio visual dengan model pembelajaran think pair share 

berbantu media visual terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 1 Gadu 

Sambong Kabupaten Blora semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Selain itu juga 

membantu sekolah untuk berkembang dan meningkatkan mutu pembelajaran 

sekolah. 

 


