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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model problem posing dengan media garfis pada 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

IVA SDN 3 Metro Pusat.  

1. Penggunaan model problem posing dengan media garfis pada pembelajaran 

IPA dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVA SDN 3 Metro 

Pusat dalam proses pembelajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan persentase aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 45% nilai 

rata-rata 60,94 dengan katagori “Cukup Aktif”. Pada siklus II sebesar 80% 

dengan nilai rata-rata 71,77 dengan katagori “Aktif”. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan aktivitas siklus I ke siklus II sebesar 35%. 

2. Penerapan model model problem posing dengan media garfis pada 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IVA SDN 3 

Metro Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase 

klasikal yaitu: 
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1) Hasil belajar kognitif pada siklus I dengan persentase ketuntasan hasil 

belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 55% dengan nilai rata-rata 67,9 

dengan katagori “Sedang”. Pada siklus II sebesar 85% dengan nilai rata-

rata 76,4 dengan katagori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kognitif siklus I ke siklus II sebesar 30%. 

2) Persentase ketuntasan hasil belajar afektif siswa pada siklus I sebesar 50% 

dengan nilai rata-rata 60,83 dengan katagori “Cukup Baik”. Pada siklus II 

sebesar 85% dengan nilai rata-rata 73,02  dengan katagori “Sangat Baik”. 

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan afektif siklus I ke siklus II 

sebesar 35%. 

3) Persentase ketuntasan hasil belajar psikomotor siswa pada siklus I sebesar 

50% dengan nilai rata-rata 60,70 dengan katagori “Cukup Terampil”. Pada 

siklus II sebesar 80% dengan nilai rata-rata 71,88 dengan katagori 

“Terampil”. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan psikomotor siklus I 

ke siklus II sebesar 30%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa yang perlu diperhatikan 

dalam penerapan model problem posing dengan media grafis pada pembelajaran 

IPA agar tujuan tercapai, maka beberapa saran ditujukan antara lain; 

1. Bagi Siswa 

       Siswa diharapkan mempersiapkan materi terlebih dahulu sebelum materi 

disampaikan oleh guru. Siswa harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
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diskusi, sebab diskusi dapat membantu siswa lebih mudah dalam 

memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Siswa harus berani 

dalam menyampaikan ide atau gagasan dan pertanyaan kepada teman maupun 

guru. 

2. Bagi Guru 

      Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan penerapan model 

problem posing dengan media grafis yaitu guru perlu mempersiapkan 

perangkat pembelajaran. Secara khusus penerapam model problem posing 

dengan media grafis perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu 

menyajikan masalah materi pembelajaran yang relevan dalam kehidupan 

sehari-hari, guru menyiapkan media dan alat peraga yang relevan dengan 

melibatkan siswa dalam penggunaannya, perlunya bimbingan kepada siswa 

untuk dapat mengajukan permasalahan (soal), dan penyelesaian soal yang 

telah dibuat agar siswa lebih mudah mengerti. 

3. Bagi Sekolah 

        Diharapkan agar sekolah dapat mengembangkan model problem posing 

dengan media grafis serta mendukung penyediaan sarana sebagai inovasi 

dalam pembelajaran dapat diterapkan oleh guru-guru pada semua mata 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  

4. Bagi peneliti 

       Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi peneliti 

berikutnya dapat mengembangkan dan menerapkan model problem posing 

dalam pembelajaran dengan materi yang berbeda. Selain itu, model problem 
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posing dengan media grafis dapat diterapkan melalui kalaborasi dengan 

pendekatan, strategi, dan model pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan 

siswa.  


