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BAB V  

KESIMPULAN DANnSARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada siklus I dan siklus 

II, serta pembahasan yang sudah diuraikan pada bab IV dapat diambil kesimpulan 

bahwa penerapan pembelajaran menggunakan model Project Based Learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas 5 SDN 

Watuagung 01 Tuntang semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Hal ini terlihat 

pada meningkatnya hasil belajar siswa yang tercatat dari pra siklus sampai dengan 

siklus II mengalami peningkatan. Pada hasil belajar pra siklus hanya 10 siswa 

yangmendapaatkan nilai >70 dengan presentase 40%, pada siklus I mengalami 

peningkatan 11 siswa telah memperoleh nilai sesuai dengan standar KKM >70 

dengan presentase 44%, dan pada penelitiannsiklus II tercatat 22 siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar yang mencapai standar Kriteria Ketuntasan Maksimal 

(KKM) atau sebanyak 88%. 

 Hasil temuan selama penelitian ini adalah siswa akan aktif belajar apabila 

guru memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan kreativitas yang dimiliki 

dalam pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat daya ingat 

dan pengetahuan anak meningkatt. Jika daya ingat dan pengetauan anak 

meningkat, maka hasil belajar anak akan mengalami peningkatan. Guru harus 

memberikan ruang gerak bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuannya baik 

secara kelompok maupun individu. 

5.2 Saran 

 Sesuai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SDN Watuagung 

01 semseter I tahun pelajaran 2019/2020, peneliti memberikan saran yang terkait 

dengan penelitian yang telah berlangsung sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Sekolah 

 Sekolah hendaknya menginvestigasi dan meningkatkan kualitas dalam 

bentuk proses pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran Project Based 

Learning merupakan tahap yang tepat dalam meningkatkan kreativitas dan hasil 

belajar siswa. 

5.2.2 Bagi Guru 
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 Guru sebauknya lebih aktif dan bervariatif dalam menggunakan 

pendekatan belajar, sehingga  siswa lebih bias berpikir kritis dan memiliki 

kreativitas serta antusias ketika mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. 

5.2.3 Bagi Siswa 

 Siswa diharapkan lebih giat dalam mengikuti pembelajaran dan 

meningkatkan nilai hasil belajar dengan menggunakan Project Based Learning. 




