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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data membuktikan bahwa strategi 

hembusan angin kencang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah Dasar Negeri 20 

Pekanbaru. Dengan penerapan strategi hembusan angin kencang dalam proses 

belajar mengajar membuat aktivitas belajar siswa menjadi lebih baik dan ini 

tentunya menunjang peningkatan motivasi belajar siswa. Dari hasil observasi, 

motivasi belajar siswa pada siklus 1 pertemuan 1 memperoleh skor 828 dengan 

presentasi 68% dan kategori cukup baik, sedangkan pada pertemuan 2 

memperoleh skor 878 dengan presentasi 72%  dan kategori cukup baik, sedangkan 

hasil observasi motivasi belajar siswa pada siklus 2  pertemuan 1 memperoleh 

skor 975 dengan presentasi 80,2 % dan kategori baik, sedangkan pada pertemuan 

2  memperoleh skor 1037 dengan presentasi 85,3 dan kategori baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pembahasan hasil penelitian di atas, berkaitan 

dengan penerapan strategi hembusan angin kencang dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 20 Pekanbaru yang telak dilaksanakan, maka peneliti mengajukan 

saran:  
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1. Kepada guru Sekolah Dasar Negeri 20 Pekanbaru agar sering menerapkan 

strategi hembusan angin kencang karena dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa agar siswa merasa senang di ajak belajar sambil bermain 

dan tidak merasa bosan dalam belajar 

2. Penerapan strategi pembelajaran strategi hembusan angin 

kencangmembutuhkan kemampuan dan keaktifan yang cukup besar, 

sehingga tidak semua siswa dapat mengikuti strategi tersebut dengan 

optimal. Disarankan guru untuk mengawali dalam pelaksanaan strategi 

tersebut untuk menyajikan materi pelajaran sehingga siswa lebih terbiasa, 

terus menerapkannya dan merasakan manfaatnya.  

3. Disarankan kepada sekolah untuk terus mensosialisasikan strategi 

pembelajaran tersebut kepada siswa-siswinya dalam rangka membantu 

perbaikan kualitas siswa di sekolah.  

4.  Bagi semua pendidik teruslah berupaya untuk mengenal gaya belajar 

siswa, serta mengarahkan dan menerapkan pembelajaran yang bervariatif 

sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan.  

Dan sebagai penutup, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum 

mencapai tingkat yang sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah berusaha 

dengan baik semoga apa yang penulis lakukan ada manfaatnya bagi kita 

semua. Amin yaa Rabbal’alamiiin.... 

 

 


