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                                                               BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan deskriptif data penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa pengunaan cerita bergambar dalam pembelajaran berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri Kecandran. Hal ini dibuktikan 
dengan data yang menunjukan data perbedaan hasil belajar dengan menggunakan model 
pembelajaran cerita bergambar pada SDN Kecandran 01 dan metode belajar konvensional 
pada SDN Dukuh 03, ditemukan bahwa t-hitung untuk pretest pada kelompok eksperimen 
senilai -5.292 dengan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0.005 yaitu 0.000. Sedangkan posttest 
pada kelompok eksperimen memperlihatkan bahwa t-hitung senilai -4.960 dengan tingkat 
signifikansi < 0.05 yaitu 0.000.Hasil pretest pada kelompok kontrol, diperlihatkan bahwa t-hitung 
senilai 0.037 dengan signifikansi sebesar 0.037 atau >0.005.Sedangkan hasil posttest pada 
kelompok kontrol memperlihatkan bahwa t-hitung senilai 0.037 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0.970 atau > 0.05.Dengan hasil ini memperlihatkan bahwa hipotesis nol yang 
mengatakan tidak ada perbedaan hasil belajar ditolak dan hipotesis alternatif yang 
menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar diterima. 

Simpulan lainnya, pengunaan metode cerita bergambar juga dapat menumbuhkan 
motivasi dan minat siswa saat mengikuti pembelajaran.Suasana belajar yang ditimbulkan 
dalam pembelajaran juga lebih menyenangkan ketika guru membacakan cerita dan 
menunjukkan beberapa gambar yang sesuai dengan isi cerita. Guru juga  memberi 
kesempatan kepada siswa untuk menebak gambar yang ditunjukkan sehingga siswa lebih 
aktif mengikuti pembelajaran. 

 
2.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan beberapa saran sebagai  berikut: 
5.2.1.  Bagi Sekolah 
 Kepala sekolah sebaiknya mengarahkan kepada guru-guru untuk menerapkan model 
pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif  dan menyenangkan saat mengikuti 
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pembelajaran,  karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya adalah 

model pembelajaran cerita bergambar. 
5.2.1. Bagi Guru 
          Pelaksanaan pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran sebaiknya 
sesuai dengan model pembelajaran, khususnya pada pembelajaran tematik dengan suasana 
yang menyenangkan dan melibatkan siswa aktif mengikuti pembelajaran. 
5.2.3. Bagi Siswa 

                   Siswa yang belum jelas hendaknya bertanya pada guru. Siswa dapat berperan aktif 
dalam pembelajaran,  sehingga dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 


