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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

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. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa guru merencanakan 

pelaksanaan pembelajaran  dilengkapi dengan lks yang 

dimaksudkan untuk membantu siswa pada tahap diskusi 

kelompok dan diskusi kelas. Dengan membuat langkah - 

langkah perencanaan pembelajaran yang berbeda setiap siklus 

membuat siswa memiliki semangat untuk belajar karena 

merasa senang dan tidak membosankan. 

2. Penerapan pembelajaran discovery mempunyai pengaruh 

positif, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

belajar  IPA, hal ini ditunjukan dengan antusias siswa yang 

menyatakan bahwa siswa tertarik dan senang dengan 

pembelajaran  discovery sehingga mereka menjadi termotivasi 

untuk belajar.aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran discovery mengalami 

peningkatan yang cukup baik dalam setiap siklusnya, hal ini 
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dapat terlihat dari aktivitas siswa selama proses pembelajaran, 

dimana siswa dapat bekerjasama dalam diskusi kelompok,aktif 

dalam kegiatan tanya jawab, dapat memanfaatkan alat peraga 

yangdisediakan dalam menyelesaikan permasalahan dan proses 

pelaporan hasil diskusi kelompok banyak siswa yang memberi 

tanggapan, baik antara siswa dengan siswa maupun siswa 

dengan guru. 

3. Pembelajaran discovery memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (60,71%), siklus II (85,71%) 

 

B. Saran 

Dari hasil Penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar 

proses belajar mengajar matematika lebih efektif dan lebih memberikan 

hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan pembelajaran discovery memerlukan persiapan 

yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau 

memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran 

discovery dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran sesuai,walau 
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dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga 

siswa berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini 

hanya dilakukan di SDN Cipeucang 01 tahun pelajaran 2011-2012. 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-

perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 

 

  


