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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan bahwa: 

Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang menggunakan kelompok 

eksperimen yang menggunakan model Pemberian tugas dan portofolio dengan 

kelompok kontrol yang menggunakan model diskusi dan lembar kerja pada mata 

pelajaran IPA pokok bahasan Kerangka Manusia kelas IV SD Negeri SD Negeri 

Sidorejo Lor 02 Salatiga 2010/2011. Hal ini ditunjukkan pada uji t  hitung sebesar 

5,043, dan t tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%, df1 = 48, 

dan df2 = 44.960, hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 3.488. Hasil 

perhitung tersebut menunjukkan F tabel yaitu 3.488, maka Ho ditolak, dan P  

value (0,000<0,05) maka Ho ditolak.Pembelajaran menggunakan metode 

Pemberian tugas dan Portofolio lebih efektif daripada pembelajaran menggunakan 

metode Diskusi dan Lembar kerja untuk diterapkan pada mata pelajaran IPA kelas 

IV SD Negeri Sidorejo Lor 02 Salatiga tahun pelajaran 2010/2011. Hal ini 

ditunjukkan pada rata-rata nilai belajar siswa pada pembelajaran metode 

Pemberian tugas dan Portofolio mencapai 80,32 sedangkan pembelajaran metode 

Diskusi dan Lembar kerja mencapai 67,12. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka ada beberapa 

saran yang ditujukan kepada: 

5.2.1. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar 

siswa SDN Sidorejo Lor 02 setelah menggunakan metode Pemberian tugas 

dan Portofolio, oleh karena itu guru hendaknya dapat menggunakan media 

tersebut dalam kegiatan belajar mengajar.  
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5.2.2. Bagi Siswa 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang menyenangkan, 

selama kita mau untuk berpikir kreatif, menyenangi IPA dan memahami 

setiap meteri yang telah dipelajari. Untuk mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan, siswa harus lebih giat belajar.  

5.2.3.  Kepala sekolah  

Hendaknya memberikan bimbingan kepada guru kelas, terutama dalam 

menggunakan media teks bergambar, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas sistem pembelajaran dan agar kepala sekolah dapat menyediakan 

sarana dan media yang dibutuhkan guru dalam pembelajaran. 

5.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Haruslah dapat menerapkan apa yang didapat dari penelitian ini ke dalam 

dunia pendidikan. 


