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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 14 Sungai 

Tarab terhadap siswa kelas V Semester II yang  telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:  

1. Peningkatan hasil belajar siswa yang mengimplementasikan  model 

Concept Attainment berbasis multimedia secara signifikan lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar siswa yang mengimplementasikan model 

konvensional. Rata- rata N-gain menunjukkan bahwa implementasi Model 

Concept Attainment   berbasis multimedia efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar pada Mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam di kelas V 

Sekolah Dasar.  

2. Hasil belajar pada pembelajaran IPA yang menggunakan model Concept 

Attainment berbasis multimedia tidak mengalami peningkatan pada aspek 

mengingat. Kelas  yang menerapkan model Concept Attainment memiliki 

rata-rata hampir sama dengan hasil belajar pada kelas  yang menerapkan 

model  konvensional. 

3. Hasil belajar pada pembelajaran IPA yang menggunakan model Concept 

Attainment berbasis multimedia mengalami peningkatan pada aspek 

memahami. Hasil belajar aspek memahami pada kelas  yang menerapkan 

model Concept Attainment lebih tinggi dari hasil belajar pada kelas  yang 

menerapkan model  konvensional dan terdapat perbedaan hasil belajar 

yang signifikan diantara kedua kelas. Ini dapat disimpulkan bahwa model 

Concept Attainment efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

aspek memahami.   

4. Hasil belajar pada pembelajaran IPA yang menggunakan model Concept 

Attainment berbasis multimedia mengalami peningkatan pada aspek 
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mengaplikasikan. Hasil belajar aspek mengaplikasikan pada kelas  yang 

menerapkan model Concept Attainment lebih tinggi dari hasil belajar pada 

kelas  yang menerapkan model  konvensional dan terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan diantara kedua kelas. Ini dapat disimpulkan bahwa 

model Concept Attainment efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada aspek mengaplikasikan.   

5. Hasil belajar pada pembelajaran IPA yang menggunakan model Concept 

Attainment berbasis multimedia mengalami peningkatan pada aspek 

menganalisis. Hasil belajar kognitif aspek menganalisis  pada kelas  yang 

menerapkan model Concept Attainment lebih tinggi dari hasil belajar pada 

kelas  yang menerapkan model  konvensional dan terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan diantara kedua kelas. Ini dapat disimpulkan bahwa 

model Concept Attainment efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada aspek menganalisis.   

6. Hasil observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa  dalam kegiatan 

proses belajar mengajar menggunakan Model Concept Attainment   

berbasis multimedia pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

menunjukkan  peningkatan di setiap pertemuan dan dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran memiliki aktivitas yang tergolong tinggi. 

Dapat diartikan bahwa pelaksanaan model Concept Attainment   berbasis 

multimedia berjalan secara optimal. 

7. Respon siswa  terhadap implementasi menggunakan Model Concept 

Attainment   berbasis multimedia  pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam menunjukkan respon positif atau setuju dengan pelaksaan 

pembelajaran dan begitu juga dengan  respon guru terhadap implementasi 

Model Concept Attainment  berbasis multimedia yang  menunjukkan  

respon positif atau setuju terhadap implementasi model Concept 

Attainment berbasis multimedia.  
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B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian bahwa implementasi 

Model Concept Attainment  berbasis multimedia dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun saran dari penelitian 

ini adalah 

1. Guru  

Model Concept Attainment yang dikembangkan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa sehingga disarankan agar model ini dapat 

dikembangkan menjadi salah satu model pilihan guru dalam implementasi 

pembelajaran. Agar pelaksanaan model Concept Attainment ini dapat 

terlaksana dengan baik maka diperlukan perencanaan yang matang seperti 

manajemen waktu, pemilihan media pembelajaran yang tepat, serta 

persiapan guru dalam mengembangkan teknik-teknik bertanya serta 

merangsang siswa untuk berpikir.  

2. Peneliti lain 

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi model Concept Attainment 

berbasis multimedia yang berdampak pada hasil belajar siswa. Penelitian 

ini juga dapat dilakukan menggunakan media pembelajaran yang lain,  

karakteristik siswa yang berbeda, dan juga pada ranah hasil belajar yang 

berbeda yakni pada aspek afektif dan aspek psikomotor.  

3. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

 


