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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri Tonjong 2 

pada siswa kelas V tahun pelajaran 2010/2011 dengan penerapan model pembelajaran 

berbasis portofolio dapat diketahui penigkatan prestasi belajar yang diperoleh siswa 

pada siklus I, siklus II dan siklus III dapat diambil simpulan sebagai berikut.  

1. Perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru meningkat lebih baik dari 

setiap siklus pembelajaran. Hal ini dikarenakan hasil belajar pada siklus 1 

direfleksi dan dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus 2 dan hasil belajar 

pad siklus 1 dan 2 dianalisa dan direfleksi kemudian dilakukan perbaikan dari 

kekurangan-kekurangan yang terjadi agar pembelajaran di siklus 3 lebih baik 

lagi.  

2. Pelaksanaan pembelajaran pada tiap siklus meningkat lebih baik, diawali dari 

kegiatan belajar yang kurang menarik menjadi kegiatan belajar yang lebih 

menarik dan siswa aktif dan kreatif untuk mencari dan memecahkan 

permasalahan melalui pemberian materi belajar oleh guru secara 

berkelompok. Guru mampu menguasai kelas dengan sangat baik dan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN Tonjong 2 pada prates siklus I 

mempunyai nilai rata-rata kelas 67,50 dan nilai post tes 61,75. Pada siklus II 
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nila rata-rata prates siswa 70,00 dan meningkat pada post tes menjadi 73,00. 

Selanjutnya pada siklus III nilai prates siswa yaitu 77,25 dan menngkat pada 

nilai post tes menjadi 85,25. Berdasarkan keadaan tersebut terbukti bahwa 

metode belajar portofolio mampu meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

 

B. Saran 

1. Variasi model pembelajaran diperlukan oleh guru untuk menghindari 

kejenuhan siswa. Salah satunya mencoba model pembelajaran yang masih 

relatif baru di Indonesia yaitu portofolio.  

2. Perlu diadakannya sosialisasi model pembelajaran portofolio yang tergolong 

baru di Indonesia agar para tenaga pengajar bisa memahami dan dapat 

menerapkan secara baik di lapangan.  

3. Model pembelajaran berbasis portofolio perlu dikembangkan dan diterapkan 

pada pokok bahasan yang lain. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut 

sebagai pengembangan penelitian ini.  

 


