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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan dalam bab IV dapat dilihat

bahwa, sebelum dilakukan tindakan siswa yang tuntas hasil belajarnya sebanyak

11 orang dengan persentase  42,31% . Setelah dilakukan tindakan, pada siklus I

siswa yang tuntas meningkat sebanyak 17 orang dengan persentase 65,39%.

Walaupun ketuntasan siswa meningkat dari sebelum tindakan ke siklus I, namun

secara klasikal atau secara keseluruhan hasil belajar siswa belum 75% mencapai

KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Selanjutnya, setelah dilakukan tindakan

perbaikan yaitu pada siklus II ternyata ketuntasan siwa mencapai 22 orang atau

dengan persentase 84,61%. Artinya  hasil belajar siswa telah 75% mencapai KKM

yang telah ditetapkan, yaitu 70. Dengan demikian berarti hasil belajar siswa telah

berhasil ditingkatkan selama proses belajar mengajar menggunakan teknik send a

problem.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang tergambar pada

tabel analisis aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan bahwa peningkatan

aktivitas guru guru pada siklus I dengan penerapan teknik send a problem

tergolong dalam klasifikasi “Cukup Sempurna” karena berada pada rentang 51%-

75%. Sedangkan pada siklus II aktivitas guru tergolong dalam klasifikasi

“Sempurna” karena berada pada rentang 76%-100%. Kemudian, untuk aktivitas

siswa pada siklus I dengan penerapan teknik send a problem tergolong dalam

klasifikasi “Baik” karena berada pada rentang 61%-80%. Sedangkan pada siklus

II aktivitas belajar siswa tergolong dalam klasifikasi “Baik” karena berada pada
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rentang 81%-100%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa, melalui

penerapan teknik pembelajaran send a problem dapat meningkatkan hasil belajar

ilmu pengetahuan alam siswa kelas Va SD Negeri 012 Purnama Kecamatan

Dumai Barat Kota Dumai.

B. Saran

Bertolak dari pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada BAB

IV, berkaitan dengan penerapan teknik pembelajaran send a problem yang telah

diterapkan, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebaiknya dalam

menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan teknik send a problem guru

harus dapat menyampaikannya secara jelas dan sederhana, sehingga siswa tidak

sulit untuk memahami langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan

diskusi pada saat pembelajaran. Dalam membagi kelompok guru harus lebih jeli

dan merata, agar ketika pembelajaran menggunakan teknik send a problem

berlangsung dapat berjalan lebih aktif dan komunikatif.


