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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah selesai 

dilakukan, dapat  disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar IPA  pada 

siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 Kabupaten Semarang dapat 

diupayakan melalui pembelajaran dengan model Discovery Learning. 

Nampak pada perbandingan hasil belajar IPA berdasarkan skor minimum, 

skor maksimum dan skor rata-rata antar siklus menunjukkan bahwa hasil 

belajar meningkat. Hasil belajar  IPA mengalami peningkatan berdasarkan 

(1) skor minimum,  antara pra siklus : siklus 1 : siklus 2 adalah 35 : 49 :  

dan 60, (2) skor maksimum,  antara prasiklus : siklus 1 : siklus 2 adalah  

75:  80 : 95. (3) skor rata-rata,  antara pra siklus : siklus 1 : siklus 2 adalah 

58,82 : 65 : 72,64. Berdasarkan hasil penelitian, nampak bahwa pada 

siklus 1, ketuntasan belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 03 

Kabupaten Semarang semester II tahun 2017/2018 mencapai 47% atau 8 

siswa, dan siklus 2 ketuntasan belajar IPA siswa mencapai 94 % atau 16 

siswa. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan berhasil, karena hasil 

penelitian telah memenuhi indikator yang ditetapkan, yakni ≥ 90% dari 

seluruh siswa mencapai ketuntasan pada siklus 1, dan ≥ 94% dari seluruh 

siswa mencapai ketuntasan pada siklus 2 dengan KKM ≥ 65. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai di lakukan dalam 

PTK di kelas 5 SD Negeri Beringin 03 Kabupaten Semarang, maka saran 

yang diberikan sebagai berikut. 
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1. Bagi Guru 

 Diharap guru kelas dalam kegiatan pembelajaran IPA, terampil 

menggunakan berbagai model pembelajaran salah satunya adalah 

model Discovery Learning, sehingga guru dapat meningkatkan 

keterampilan dalam mengajar. Hal ini penting karena hasil belajar 

siswa harus ditingkatkan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah, dalam merancang dan 

mengevaluasi program pendidikan dapat menjadi penggerak dalam 

perbaikan pembelajaran, melalui pembelajan dengan model 

Discovery Learning dan selalu memantau pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Siswa 

 Siswa sebagai calon generasi penerus bangsa, diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran dengan model 

Discovery Learning. 

 


