
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti disampaikan pada bab

IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1) Hasil belajar siswa meningkat dari siklus I ke siklus II. Dari hasil tes pada

siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa yaitu dengan nilai rata-rata

60,875 pada pertemuan pertama dan meningkat pada pertemuan kedua

dengan nilai rata-rata 65,375 dan hasil yang diperoleh pada siklus I berada

pada rank 56-65 dengan klasifikasi “C” atau “Cukup”. Ketuntasan klasikal

juga meningkat dari pertemuan pertama 35% menjadi 45%. Sedangkan

pada siklus II nilai rata-rata siswa pada pertemuan pertama yaitu 68,5 dan

meningkat dipertemuan kedua menjadi 75,5 dan hasil yang diperoleh pada

pertemuan pertama berada pada rank 66-79 dengan klasifikasi “B” atau

“Baik”. Pada ketuntasan klasikal juga meningkat dari pertemuan pertama

yaitu sebesar 62,5% dipertemuan kedua meningkat menjadi 90%.

2) Keberhasilan ini disebebkan oleh penerapan pendekataan keuntungan dari

investasi anda dalam pembelajaran IPA sehingga aktivitas siswa

meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal ini dapat terllihat pada siklus I

aktivitas siswa berada pada klasifikasi “Cukup Baik”. Meskipun berada

pada klasifikasi cukup baik, hasil aktivitas siswa mengingkat dari

pertemuan pertama 52,08% yang berada pada rank 40%-55% dengan
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klasifikasi “Kurang Baik” meningkat menjadi 59,16% pada pertemuan

kedua yang berada pada rank 56%-75% dengan klasifikasi “Cukup”.

Sedangkan pada siklus II aktivitas siswa meningkat pada pertemuan

pertama yaitu 171 atau 71,25% yang berada pada rank 56%-75% dengan

kalsifikasi “Cukup” dan meningkat pada pertemuan kedua 186 atau 77,5%

yang berada pada rank 76%-100% dengan klasifikasi “Baik”.

3) Meningkatnya aktivitas siswa disebabkan oleh meningkatnya aktifitas guru

dari siklus I ke siklus II. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil

observasi aktivitas guru pada siklus I berada pada klasifikasi “Cukup

Baik”. Meskipun berada pada klasifikasi cukup baik, hasil aktivitas guru

mengingkat dari pertemuan pertama 54,17% menjadi 62,5% pada

pertemuan kedua. Sedangkan pada siklus II menunjukkan peningkatan

yang sangat berarti yang mana aktivitas yang dilakukan guru telah berada

pada klasifikasi “Baik” yang mana aktivitas guru memperoleh skor 19

dengan persentase 79,17% yang berada pada rank 76%-100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran

untuk yang akan meneruskan atau yang akan melakukan penelitian dengan

pendekatan yang sama. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Sebelum melakukan penelitian dengan pendekatan keuntungan dari

investasi anda, sebaiknya peneliti benar-banar bisa menguasai atau

memahami pendekatan keuntungan dari investasi anda.

2) Peneliti atau guru harus benar-benar bisa menguasai siswa atau kelas agar

siswa paham dengan penerapan pendekatan yang akan digunakan untuk

meningkatkan hasil belajar.



3) Peneliti atau guru harus bisa mencontohkan dengan baik cara membuat

tujuan yang akan siswa capai dari pelajaran yang akan dipelajari.

4) Peneliti atau guru harus bisa menyesuaikan pendekatan keuntungan dari

investasi anda dengan keadaan siswa.

Dan sebagai penutup, peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini belum

mencapai tingkat yang sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan

yang peneliti miliki, namun demikian peneliti sudah berusaha sekuat tenaga dan

dengan kemampuan yang peneliti miliki untuk menyelesaikan skripsi ini.


