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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa t hitung > t tabel (2,783 > 1,997) 

dengan signifikansi 0,007 yang > 0,05, dan jika dirumuskan Ho dan Ha, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol yaitu 86,50 > 79,19 dengan perbedaan rata-rata 7,31. Berdasarkan hasil 

penghitungan yang diacu dari tabel tersebut, maka dengan hasil ini dapat dikatakan 

bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat keefektifan penggunaan model pembelajaran 

PAKEM dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012, diterima; dan hipotesis yang menyatakan tidak 

terdapat keefektifan penggunaan model pembelajaran PAKEM dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas III SDN Mangunsari 07 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 

2011/2012, ditolak. 

Dari hasil analisis ini disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran PAKEM efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SDN 

Mangunsari 07 Salatiga pada mata pelajaran IPA, materi kenampakan permukaan bumi di 

lingkugan sekitar. 

5.2. Saran  

5.2.1. Sekolah 

Kepada pihak sekolah, mengacu dari hasil penelitian ini maka dapat 

disarankan agar dapat menerapkan kebijakan untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi, dengan menerapkan berbagai model pembelajaran, 

termasuk model pembelajaran PAKEM, karena model pembelajaran ini, terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi kenampakan 

permukaan bumi di lingkungan sekitar. Hasil ini juga memberikan rekomendasi 

kepada sekolah untuk menyarankan para guru untuk dapat menerapkan model 

pembelajaran ini pada materi ataupun pelajaran yang lain. 
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5.2.2. Guru 

Untuk dapat menerapkan model pembelajaran PAKEM dalam pembelajaran 

IPA materi-materi yang lain, atau dapat menerapkan model pembelajaran PAKEM 

pada mata pelajaran lain. 

5.2.3. Siswa 

Untuk belajar secara aktif, kreatif dan menyenangkan. Penelitian ini 

membuktikan bahwa belajar dalam suasana lepas dari tekanan psikologis seperti 

takut pada guru ataupun takut pada mata pelajaran tertentu, dapat memberikan 

hasil yang memuaskan, yaitu terjadi peningkatan hasil belajar siswa. 

5.2.4. Penelitian selanjutnya  

Untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan, untuk dapat 

melakukan ujicoba pada penelitian berikutnya baik pada subyek yang berbeda, 

mata pelajaran yang berbeda maupun pada materi pelajaran yang berbeda. 

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk dibuktikan pada penelitian berikutnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


