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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan terhadap 

siswa kelas V SDN Cinangsi Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang 

mengenai penerapan model learning cycle untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi sifat-sifat cahaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kinerja Guru Perencanaan Pembelajaran 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu berdiskusi dengan 

guru wali kelas mengenai jenis tindakan yang akan diterapkan, mempersiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan model 

pembelajaran yang akan diterapkan yaitu model learning cycle. Kemudian peneliti 

mempersiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS), media serta alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam pembelajaran materi sifat-sifat cahaya. Peneliti mempersiapkan 

alat evalusi berupa soal tes tertulis lengkap beserta kisi-kisi soal, kunci jawaban, 

deskriptor penilaian, dan format penilaian hasil belajar siswa. Peneliti 

mempersiapkan serta memvalidasi instrumen penelitian yang akan digunakan 

kepada pihak ahli (expert), yaitu meliputi pedoman observasi kinerja guru, 

pedoman observasi aktivitas siswa, format catatan lapangan, pedoman wawancara 

kepada guru dan juga pedoman wawancara kepada siswa, serta kamera maupun 

alat perekam untuk mendokumentasikan dan menganalisis data mengenai proses 

dan hasil tindakan. Kegiatan selanjutnya yaitu peneliti melakukan diskusi dengan 

observer mengenai pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu meliputi kinerja guru 

yang seharusnya muncul dalam pembelajaran dan aktivitas siswa yang seharusnya 

terjadi selama proses pembelajaran, serta uraian kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan sesuai dengan tahapan model learning cycle  dari awal sampai akhir 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja guru pada tahap perencanaan ini 

selalu mengalami peningkatan yang sangat baik dari siklus I, siklus II, dan siklus 

III. Pada tahap perencanaan siklus I guru mampu mencapai persentase 

keberhasilan sebesar 92% dengan kriteria baik sekali (BS), kemudian pada 

perencanaan siklus II kinerja guru meningkat menjadi 98% dengan kriteria baik 
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sekali (BS), dan pada siklus III perencanaan guru mampu mencapai 

persentase sebesar 100% dengan kriteria baik sekali (BS). Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa guru berhasil mencapai target keberhasilan perencanaan 

dalam penelitian ini. 

2. Kinerja Guru Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini meliputi kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal dilakukan dengan 

mengkondisikan siswa, menanyakan kabar siswa yang dilanjutkan dengan 

mengabsen siswa, kemudian guru memotivasi siswa agar belajar dengan baik, 

selanjutnya guru melakukan apersepsi yang dilanjutkan dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru 

melaksanakan pembelajaran dengan berpedoman pada tahapan-tahapan 

pembelajaran model learning cycle. Sedangkan pada kegiatan akhir pembelajaran, 

kegiatan yang dilakukan yaitu menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan serta mengadakan evaluasi. 

Berdasarkan data yang diperoleh, kinerja guru tahap pelaksanaan 

pembelajaran dengan menerapkan model learning cycle selalu mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Persentase ketercapaian kinerja guru pada 

tahap pelaksanaan pembelajaran siklus I mencapai 77% dengan kriteria baik (B), 

kemudian meningkat di siklus II menjadi 96% dengan kriteria baik sekali (BS), 

dan pada siklus III guru berhasil mencapai target keberhasilan kinerja guru pada 

tahap pelaksanaan pembelajaran sebesar 100%.  Berdasarkan perolehan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru tahap pelaksanaan 

pembelajaran sudah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini. 

3. Aktivitas Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Penilaian aktivitas siswa dalam penelitian ini dilakukan pada dua  ranah 

yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor. Pada ranah afektif dilakukan penilaian 

terhadap aspek tanggung jawab, keaktifan, dan kedisiplinan siswa. Sedangkan 

pada ranah psikomotor dilakukan dengan menilai aspek kerapihan dan kesesuaian 

siswa dalam membuat periskop sederhana sebagai penerapan konsep sifat cahaya 
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yang telah mereka peroleh. Berdasarkan data yang diperoleh, aktivitas siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan model learning cycle 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada siklus I siswa yang mencapai 

kriteria baik sekali (BS) sebanyak 52%, Pada siklus II meningkat menjadi 81%, 

dan pada siklus III meningkat kembali menjadi 90%. Dengan demikian maka 

dapat disipulkan bahwa aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

menerapkan model learning cycle ini sudah mencapai target yang telah ditentukan 

dalam penelitian ini. 

4. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa setiap siklusnya selalu mengalami peningkatan yang 

sangat baik. Pada siklus I siswa yang tuntas mencapai 54,8%, pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 80,6%, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan lagi menjadi 94%. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan model learning cycle dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi sifat-sifat cahaya di kelas V SDN Cinangsi Kecamatan Buahdua 

Kabupaten Sumedang. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh peneliti dari hasil 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan model learning cycle untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya mampu 

menghasilkan tingkat pencapaian yang sangat baik sekali. Khususnya pada 

pencapaian hasil belajar dan umumnya pada pencapaian kinerja guru serta 

aktivitas siswa. Akan tetapi untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran 

dengan menerapkan model learning cycle, maka pada bagian ini peneliti akan 

memberikan saran atau masukan kepada rekan-rekan semua agar dapat lebih 

menyempurnakan keberhasilan yang telah dicapai oleh peneliti, diantaranya: 

1. Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat meningkatkan kemampuan dalam menyajikan 

pembelajaran agar dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. 

Guru hendaknya menambah wawasan mengenai berbagai metode, strategi, 

maupun model pembelajaran yang penerapannya dapat melibatkan siswa secara 
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aktif, sehingga proses pembelajaran yang terjadi akan terasa lebih bermakna bagi 

siswa. Untuk menambah wawasan serta keterampilan guru dalam mengajar, 

diantaranya dengan menerapkan model learning cycle. Model pembelajaran 

tersebut sangat cocok  diterapkan dalam mengajar karena dapat lebih memotivasi 

siswa untuk belajar, dapat meningkatkan keaktifan, kedisiplinan, dan 

tanggungjawab siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru 

dengan baik. Karena proses pembelajaran akan berhasil jika diikuti dengan 

sungguh-sungguh. Siswa jangan ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari guru 

dan pada saat bekerja kelompok jangan pernah ragu untuk mengemukan pendapat. 

3. Bagi lembaga 

Dengan adanya penelitian mengenai penerapan model learning cycle 

hendaknya dapat disosialisaikan terhadap guru-guru, karena model pembelajaran 

ini menunjukan efektifitas yang sangat baik terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa. Pihak sekolah hendaknya menjadikan model learning cycle ini sebagai 

acuan mengajar  bagi para guru yang ada di sekolah. Khususnya dalam 

pembelajaran IPA, karena tahapan-tahapanya sesuai dengan karakteristik IPA 

yang hendaknya dilaksanakan dengan leaning by doing atau belajar sambil 

melakukan kegiatan agar konsep yang diperoleh siswa menjadi lebih bermakna. 

4. Bagi Peneliti  

Dengan adanya penelitian mengenai penerapan model learning cycle untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau pembanding bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan upaya peningkatan hasil 

belajar dengan menerapkan model learning cycle. 

 


