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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 

Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Penerapan model pembelajaran Examples Non Examples berbantuan Media 

Gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 2 Jepon 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora khususnya materi “Peristiwa Alam dan 

Dampak Kegiatan Manusia Terhadap Lingkungan”. Peningkatan hasil belajar 

tersebut dapat diketahui dari perbandingan hasil belajar pada kondisi awal, siklus 

1, dan siklus 2. Pada kondisi awal, siswa yang dapat mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM ≥65) sejumlah 14 atau 37,9% sedangkan siswa yang belum 

mencapai KKM sejumlah 23 siswa atau 62,1% dengan rata-rata 57,5. Pada siklus 

1, siswa yang telah mencapai KKM sejumlah 32 siswa atau 86,5% sedangkan 

siswa yang belum mencapai KKM sejumlah 5 siswa atau 13,5% dengan rata-rata 

77,5. Pada siklus 3, siswa yang telah mencapai KKM sejumlah 37 siswa atau 

100% sedangkan siswa yang belum mencapai KKM sejumlah 0 siswa atau 0% 

dengan rata-rata 87,6.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Examples Non Examples Berbantuan Media Gambar dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Siswa 

Model pembelajaran Examples Non Examples terbukti sebagai salah 

satu model pembelajaran yang sederhana, mudah diterapkan pada siswa, 

menumbuhkan kepercayaan diri siswa, melatih siswa untuk saling 

menghargai, saling bekerja sama, dan memiliki manfaat yang cukup besar 
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dalam peningkatan hasil belajar. Sedangkan penggunaan media gambar 

mampu menumbuhkan motivasi belajar dan mempermudah siswa dalam 

memahami penjelasan dari guru. Maka dari itu, hendaknya siswa pada saat 

mengikuti pembelajaran menggunakan model Examples Non Examples 

untuk lebih percaya diri, menghargai pendapat siswa lain, tidak takut 

bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan, lebih aktif dan 

bersemangat dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat. 

2. Guru  

 Penerapan model pembelajaran Examples Non Examples berbantuan 

media gambar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih 

kondusif dan menyenangkan, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, 

pembelajaran lebih berpusat pada siswa sehingga siswa lebih aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan media gambar dan 

tersedianya fasilitas sekolah yang memadai semakin menunjang penerapan 

model pembelajaran Examples Non Examples, karena membuat siswa 

semakin tertarik dan termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, kepada guru 

pengampu kelas 5 hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran 

Examples Non Examples berbantuan media gambar sehingga hasil belajar 

dapat meningkat. 

3. Sekolah 

Dengan penerapan model pembelajaran Examples Non Examples 

berbantuan media gambar ternyata mampu memperbaiki kualitas 

pembelajaran. Selain itu, model ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu 

alternatif variasi pembelajaran dari sekian banyak model dan media 

pembelajaran yang ada. Untuk itu khususnya, kepala sekolah hendaknya 

dapat membimbing dan mengarahkan guru agar dapat menerapkan model 

pembelajaran Examples Non Examples berbantuan media gambar, sehingga 

proses pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

 


