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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas pada bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) dan 

media pembelajaran efektif dan memiliki perbedaan yang signifikan 

dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar IPA pada 

siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin Kabupaten 

Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil penghitungan 

rata-rata skor keseluruhan nilai observasi afektif kelompok eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran STM sebesar 3,4, sedangkan hasil 

penghitungan rata-rata keseluruhan nilai observasi afektif kelompok 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional sebesar 3,0. 

Hal itu menunjukkan bahawa penilaian hasil observasi afektif kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (3,4 > 3,0). Selanjutnya hasil 

penghitungan rata-rata skor keseluruhan nilai observasi psikomotorik 

kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran STM 

sebesar 3,3, sedangkan hasil penghitungan rata-rata keseluruhan nilai 

observasi psikomotorik kelompok kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional sebesar 3,2. Hal itu menunjukkan bahwa 

penilaian hasil observasi psikomotorik kelas eksperimen lebih besar dari 

kelas kontrol (3,3 > 3,2). Demikian juga dengan hasil uji t tipe 

independent sample t-test menunjukkan signifikansi equal variance 

assumed < 0,05 yaitu 0,000 sehingga H0 ditolak dan Ha yang menyatakan 

“ada perbedaan yang signifikan penggunaan model pembelajaran STM 

dan media pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD” diterima.  
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5.1.2 Penggunaan model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat (STM) 

efektif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

kognitif IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri Bringin 01 Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan 

rata-rata nilai posttest untuk kelompok eksperimen sebesar 85,6 dan rata-

rata kelompok kontrol sebesar 75, berarti rata-rata nilai posttest antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran STM lebih 

tinggi daripada nilai siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

konvensional. 

 

5.2 Saran 

Setelah penelitian ini berhasil membuktikan bahwa hasil belajar siswa lebih 

baik apabila pembelajaran menggunakan model pembelajaran STM, maka saran 

yang dapat penulis rekomdasikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi guru, penggunaan model pembelajaran STM dalam pembelajaran 

IPA khususnya di jenjang sekolah dasar dapat dijadikan salah satu solusi 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, guru juga perlu 

memiliki keterampilan yang cukup sebagai bekal untuk menciptakan 

pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.  

5.2.2 Bagi siswa, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STM 

dapat memotivasi untuk menemukan sendiri, mengemukakan pendapat 

dengan berani, dan dapat membentuk konsep berdasarkan permasalahan 

yang ditemui. 

5.2.3 Bagi peneliti yang meneliti dengan menggunakan model pembelajaran 

Sains Teknologi Masyarakat dan media pembelajaran, dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman tentang model pembelajaran Sains 

Teknologi Masyarakat dan media pembelajaran.  

 


