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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran IPA dengan 

menggunakan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) dapat meningkatkan hasil 

belajar jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran IPA 

kelas IIISD Negeri Candirejo 02 dan SD Negeri Sraten 01 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini 

berdasarkan dari hasil rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen 82,33 dan hasil 

rata-rata kelas kontrol 61,76. Selisih rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu 20,57. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah analisis 

data yang dilakukan dengan uji t-tes diketahui bahwa nilai t adalah 6,438 dengan 

signifikan 0,000. Dari hasil uji t-test disimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas 

pembelajaran IPA dengan menggunakan pembelajaran di luar kelas (outdoor activities) 

dan pembelajaran konvensional dalam mata pelajaran IPA kelas IIISD Negeri Candirejo 

02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada semester genap tahun pelajaran 

2011/2012.Pembelajaran di luar kelas sangat memotivasi siswa dalam belajar karena 

siswa ikut terlibat secara fisik, intelektual maupun emosional dalam upaya memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan. Siswa tidak hanya belajar secara individual, tetapi juga 

bisa belajar kelompok sehingga ada kerjasama antar siswa dan akan lebih 

memperkaya dan menambah aspek kedalaman pemahaman. Dengan pembelajaran 

outdoor activities mereka belajar tidak hanya dengan mendengar penjelasan guru, 

tetapi juga dengan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengikuti keseluruhan proses 

dari setiap pembelajaran. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran yang 

ditunjukan kepada: 
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5.2.1 Bagi Guru  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan hasil belajar mata pelajaran 

IPA siswa kelas III di SD Negeri Candirejo 02 setelah menggunakan pembelajaran di 

luar kelas (Outdoor Activities). Oleh karena itu hendaknya guru tidak hanya mengajar 

mata pelajaran IPA dengan metode konvensional saja yaitu hanya terpaku pada 

penjelasan guru saja tetapi menggunakan pembelajaran di luar kelas (Outdoor 

Activities) sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 

 

5.2.2 Bagi Siswa  

Mata pelajaran IPA merupakan pelajaran yang menyenangkan selama 

pembelajarannya melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa ikut aktif 

dalam melakukan pembelajaran. Memanfaatkan benda-benda disekitar kita sebagai 

sumber belajar karena dengan kita melihat, mendengar, menyentuh, meraba dan 

mengamati langsung kita akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran 

tersebut. 

 

5.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pembelajaran di 

luar kelas (Outdoor Activities) efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya mata pelajaran IPA. Oleh karena itu hendaknya sekolah memberikan 

penyuluhan kepada guru kelas supaya dalam mengajar tidak hanya menggunakan 

metode konvensional saja. 

 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Harus dapat menerapkan apa yang di dapat dalam penelitian ini ke dalam dunia 

pendidikan di manapun tempatnya. Peneliti selanjutnya juga harus lebih kreatif 

menggunakan metode pembelajaran di luar kelas (Outdoor Activities) dalam 

pembelajaran. 

 

 

 


