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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus,
dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.

Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran dapat diterapkan dalam
mengajarkan materi Bagian-bagian Tubuh Tumbuhan serta Fungsinya dan
Macam-macam Akar pada siswa kelas IV MI Bani Hasyim Lengkong Cerme
Gresik. Karena hal ini dapat membantu siswa dalam menerima konsep yang
diajarkan sehingga siswa memahami konsep tersebut dengan baik.

2.

Pembelajaran dengan metode menggunakan alat peraga memiliki dampak
positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan
peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I
(75,00%) dan siklus II (100%).

3.

Alat peraga gambar sangat menunjang merespon kelancaran kegiatan belajar
mengajar bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam dan akan memberikan
pengaruh yang besar menuju pada peningkatan prestasi belajar siswa dalam
bidang pembelajaran tersebut. Alat peraga secara aplikatif akan memberikan
dorongan motivasi belajar yang baru bagi siswa dan guru, membentuk daya
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kreasi berpikir yang lebih dan memudahkan proses pembelajaran menuju ke
ketercapaian sebuah acuan standart prestasi belajar.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses
belajar mengajar IPA lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi
siswa, makan disampaikan saran sebagai berikut:
1. Untuk

melaksanakan

pembelajaran

yang

menggunakan

alat

peraga

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus menentukan
atau memilih materi yang benar-benar bisa diterapkan dengan menggunakan
alat peraga dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang
optimal.
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih
sering melatih siswa dengan berbagai macam metode pembelajaran walau
dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan
pengetahuan baru, memperoleh konsep dan terampil dalam menyelesaikan
masalah.
3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya
dilakukan di MI Bani Hasyim Lengkong Cerme Gresik tahun pelajaran
2013/2014.
4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakuakn perbaikan-perbaikan agar
diperoleh hasil yang lebih baik.

