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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis yang diperoleh selama 

penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas V
B
 SDN Taktakan 1 Serang 

pada pelajaran IPA dengan materi peristiwa alam, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Pengaruh strategi Modeling The Way terhadap peningkatan kreativitas 

siswa dapat dilihat dari hasil analisis data. Secara keseluruhan nilai pre-

test dan post-test pada uji normalitas dan uji homogen, keduanya berada 

dalam data normal dan homogen. Sedangkan hasil dari perhitungan uji 

hipotesis dengan menggunakan paired samples t test diperoleh nilai t 

hitung sebesar -27.288 dengan signifikansi 0.000. Berdasarkan nilai 

signifikansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0.000 < 0.05 

yang menandakan bahwa adanya perbedaan antara kedua sampel yaitu 

terdapat perbedaan antara hasil pre-test dengan post-test. Hasil nilai post-

test yang telah diberikan perlakuan dengan menggunakan strategi 

Modeling The Way memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan hasil 

nilai pre-test yang sebelumnya tidak menggunakan strategi Modeling The 

Way. Sehingga dapat disimpulkan strategi Modeling The Way 

mempengaruhi hasil nilai pre-test dan nilai post-test. 

2. Aktivitas belajar siswa dengan menggunakan strategi Modeling The Way 

pada materi peristiwa alam dapat dilihat dari beberapa pendukung. Hasil 

nilai dari unjuk kerja Modeling The Way yang merupakan nilai kognitif, 

afektif dan psikomotorik siswa baik pada pertemuan pertama, kedua dan 

ketiga. Hasil tersebut untuk mengetahui peningkatan kreativitas siswa. 
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Dilihat dari setiap pertemuan mengalami peningkatan yaitu pertemuan 

pertama nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 1,86 dengan klasifikasi 

cukup, pertemuan kedua nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 2,73 dengan 

klasifikasi baik, dan pertemuan ketiga nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 

3,38 dengan klasifikasi sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan dari 3 

pertemuan tersebut mengalami peningkatan. Dari data tersebut diperkuat 

oleh observasi aktivitas guru dan siswa Pada hasil observasi yang 

dilakukan terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa menunjukkan 

adanya peningkatan terhadap kemampuan guru dan siswa dalam 

membawakan pelajaran dengan menggunakan strategi Modeling The 

Way. Hal tersebut dapat dilihat adanya persentase yang meningkat dari 3 

pertemuan. Hasil persentase aktivitas guru sama dengan aktivitas siswa. 

Pada presentase pertemuan pertama aktivitas guru terhadap penggunaan 

strategi Modeling The Way yaitu sebesar 53%. Presentase pertemuan 

kedua aktivitas guru terhadap penggunaan strategi Modeling The Way 

mengalami peningkatan 13% sehingga menjadi sebesar 66%. Dan 

Presentase pertemuan ketiga aktivitas guru terhadap penggunaan strategi 

Modeling The Way mengalami peningkatan juga sebanyak 27% sehingga 

menjadi sebesar 93%. Sedangkan hasil persentase aktivitas siswa 

terhadap penerapan strategi Modeling The Way pertemuan pertama 

sebesar 53%. Presentase pertemuan kedua aktivitas siswa mengalami 

peningkatan 20% sehingga menjadi sebesar 53%. Dan Presentase 

pertemuan ketiga aktivitas siswa terhadap penerapan strategi Modeling 

The Way mengalami peningkatan juga sebanyak 13% sehingga menjadi 

sebesar 86%. Hasil rata-rata dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 

3 yaitu sebesar 70%. Kedua hasil persentase aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan di setiap perlakuan. 

Kemudian hasil data tersebut diperkuat dengan hasil dari wawancara 

terhadap guru dan siswa/siswi. Hasil wawancara tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa strategi Modeling The Way mempengaruhi minat 

guru dan siswa. Serta strategi Modeling The Way mempengaruhi proses 

pembelajaran. 

3. Dari hasil data keseluruhan dapat dideskripsikan bahwa terlihat adanya 

perbedaan nilai pre-test dan nilai post-test serta adanya perbedaan nilai 

unjuk kerja disetiap pertemuannya. Strategi ini terbukti membuat 

siswa/siswi berperan aktif, terlihat saat dilakukan observasi. Serta dilihat 

dari hasil lembar skenario dan penampilan cara mengilustrasikannya. 

Siswa/siswi terlihat tidak grogi saat penampilan, bahkan siswa/siswi 

bersikap humoris sehingga teman-teman yang lainya tertawa. Hal 

tersebut dikatakan oleh salah satu siswa saat diwawancarai bahwa 

pembelajarannya sangat menyenangkan sehingga siswa/siswi tidak kaku 

saat menampilkan keterampilan hasil skenario. Adapun adanya pengaruh 

strategi Modeling The Way terhadap peningkatan kreativitas terlihat dari 

hasil unjuk kerja yang semakin meningkat, siswa/siswi memunculkan 

ide-ide dari dirinya sendiri dan tanpa dibatasi oleh guru sehingga tanpa 

disadari siswa/siswi berpikir kreatif dan menghasilkan karya kreativitas 

berupa keterampilkan yang ditampilkan dan dapat mengkomunikasikan 

hasilnya kepada orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan strategi Modeling The Way membuktikan adanya pengaruh 

terhadap peningkatan kreativitas siswa kelas V sekolah dasar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas mengenai penggunaan 

strategi Modeling The Way pada materi peristiwa alam terhadap peningkatan 

kreativitas siswa, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu: 

Bagi Guru, agar dapat mengembangkan strategi pembelajaran, khususnya 

strategi Modeling The Way pada materi peristiwa alam. Dalam upaya 

meningkatkan kreativitas siswa perlu adanya rangsangan dari guru untuk 
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mengasah kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik, bukan hanya melalui 

strategi pembelajaran saja sebagai penunjang kreativitas namun masih banyak 

model pembelajaran yang dapat mempengaruhi peningkatan kreativitas 

peserta didik. Untuk itu peneliti menyarankan agar guru memperhatikan 

pengembangan kreativitas siswa dan penggunaan strategi pembelajaran yang 

tepat bagi peserta didik. 

Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini. Karena 

keterbatasan waktu peneliti belum dapat menghasilkan penelitian yang 

sempurna. Untuk itu peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan untuk melanjutkan dan 

mengembangkan penggunaan strategi pembelajaran serta mengembangkan 

kreativitas siswa dengan berbagai macam cara. 

 


