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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat

diambil kesimpulan dalam penelitian ini hasil observasi pada siklus pertama

menunjukkan bahwa tingkat aktivitas guru hanya mencapai skor 21 berada pada

interval 21 – 25 dengan kategori sempurna, pada siklus II aktivitas guru meningkat

dengan perolehan skor 29 berada pada interval 26 - 30 dengan kategori sangat

sempurna.

Aktivitas siswa berdasarkan pada siklus pertama, tingkat aktivitas belajar siswa

pada siklus I hanya mencapai skor 397 berada pada iterval 376 - 488 yaitu dalam

kriteria tinggi. Sedangkan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada siklus II

terjadi peningkatan yaitu mencapai skor 560 berada pada interval 489 - 600 pada

kriteria sangat tinggi.

Aktivitas guru dan aktivitas siswa, sangat berpengaruh terhadap hasil belajar

siswa. Pada sebelum tindakan hasil belajar siswa hanya mencapai rata-rata 59, angka

ini belum mencapai nilai indicator keberhasilan, pada siklus I hasil belajar siswa

meningkatkan dengan rata-rata 65, angka ini juga belum mencapai nilai indicator

keberhasilan, sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan

sangat memuaskan dengan rata-rata 72, angka ini telah melebihi nilai keberhasilan

yang telah ditetapkan yaitu 65. Artinya pada siklus II secara klasikal hasil belajar siswa

telah mencapai ketuntasan.
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B. Saran

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil peneliti diatas, berkaitan dengan

penerapan strategi pembelajaran sampel perwakilan yang telah dilaksanakan, peneliti

mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Agar pelaksanaan penerapan strategi pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan

baik, maka sebaiknya guru lebih sering menerapkannya.

2. Dalam penerapan strategi pembelajaran, sebaiknya guru dapat menjelaskan dengan

rinci strategi pembelajaran sampel perwakilan agar siswa tidak merasa asing.

3. Pada siswa sikap individualnya masih cukup tinggi maka peneliti perlu secara rutin

menjelaskan kepada para siswa pentingnya saling berbagi dalam kelompok.

4. Kepada rekan-rekan mahasiswa dan para pengembang ilmu pengetahuan

diharapkan hendaknya selalu meneruskan dan meningkatkan usaha-usaha demi

kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dimasa yang akan datang.


