
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN 

08 Metro Selatan pada mata pelajaran PKn  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran induktif dengan media gambar pada mata pelajaran 

PKn dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 08 Metro Selatan. 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai aktivitas siswa, pada setiap siklus 

mengalami peningkatan. Pada siklus I diperoleh persentase aktivitas siswa sebesar 

53,70% dengan peningkatan sebesar 7,77%, pada siklus II sebesar 64,07% dengan 

peningkatan 3,7% dan pada siklus III sebesar  82,96% dengan peningkatan 5,92%. 

 

2. Penggunaan model pembelajaran induktif dengan media gambar pada mata pelajaran 

PKn dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 08 Metro Selatan. 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai hasil belajar siswa, pada setiap siklus 

terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa. Nilai rata-rata siklus II 

meningkat dari siklus I yaitu 59,67 menjadi 63,67, sehingga terjadi peningkatan nilai 

hasil belajar siswa sebesar 4. Kemudian nilai rata-rata siklus III meningkat dari siklus 

II yaitu 63,67 menjadi 80,17, sehingga terjadi peningkatan sebesar 16,5. Selain itu 

ketuntasan belajar meningkat dari 13 siswa (43,33%) disiklus I, menjadi 19 siswa 

(63,33%) disiklus II dan pada siklus III meningkat menjadi 26 siswa (86,67%) 

walaupun pada umumnya belum mendapatkan nilai yang sempurna. 

 



 

 

 

5.2 Saran 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang perlu disarankan 

kepada pihak-pihak terkait, antara lain: 

 

1. Kepada siswa, hendaknya membudayakan belajar guna memperkaya ilmu 

pengetahuan dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

 

2. Kepada guru, hendaknya dalam pembelajaran PKn guru menggunakan model 

pembelajaran induktif dengan media gambar, sehingga membuat siswa berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran serta dapat memperoleh hasil yang baik dari 

pembelajaran tersebut.  

 

3. Kepada sekolah, hendaknya selalu mendukung dan memotivasi guru untuk melakukan 

PTK, dan memberi kesempatan kepada guru untuk bebas berkreasi dalam melakukan 

kegiatan profesinya, dengan cara melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan tersebut. 

 

4. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dapat lebih memahami tugas 

seorang guru sekolah dasar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan 

dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, sehingga 

dapat menjadi acuan sebagai calon guru sekolah dasar yang profesional. 

 


