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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga dapat meningkatkan aktivitas guru dan 

aktivitas siswa di kelas IV SDN 11 Konda dilaksanakan dalam dua siklus 

yaitu siklus I dan siklus II. Pada siklus I pertemuan pertama hasil aktivitas 

guru dan siswa mengalami peningkatan. Hasil aktivitas guru pada siklus I 

pertemuan pertama sebesar 60%. Aktivitas siswa mencapai 64%, sedangkan 

pertemuan kedua siklus I aktivitas guru dan siswa meningkat. Aktivitas guru 

mencapai 72%. Aktivitas siswa pada pertemuan kedua siklus I mencapai 76%. 

Alasan peneliti melanjutkan penelitian pada siklus ke II karena pada siklus I 

peneliti belum melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal 

misalnya: guru tidak melakukan apersepsi, guru tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran, guru tidak memberikan penguatan materi dan kesimpulan, guru 

tidak mengulang kembali materi yang kiranya belum dipahami siswa. 

Sehingga berdampak pada alktivitas guru dan aktivitas siswa. Sedangkan pada 

siklus II pertemuan pertama dan kedua hasil aktivitas guru dan siswa juga 

meningkat. Aktivitas guru pada siklus ke II pertemuan pertama 92%,. 

Aktivitas siswa mencapai 92%. Pada pertemuan kedua siklus II, aktivitas guru 
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mencapai 100%. Aktivitas siswa mencapai 96%. Sehingga terjadi perubahan 

dari setiap siklus. Hal tersebut dikarenakan peneliti sudah melaksanakan 

skenario pembelajaran dengan maksimal. Oleh karena itu, hasil belajar IPS 

mengalami peningkatan dimana pada siklus I hasil belajar siswa mencapai 

73,52% dengan nilai rata-rata 78,06 dan pada siklus II ketuntasan hasil belajar 

siswa meningkat dengan memperoleh persentase 85,29% dengan nilai rata-

rata 88,68. 

2. Hasil belajar IPS dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran 

artikulasi dengan menggunakan permainan ular tangga. Dimana sebelum 

tindakan, ketuntasan hasil belajar siswa hanya mencapai  32,35% dengan nilai 

rata-rata 59,35. Kemudian dilakukan tindakan siklus I, ketuntasan belajar 

siswa mencapai 73,52 dengan nilai rata-rata 78,06. Alasan peneiti 

melanjutkan pada siklus ke II yaitu karena ketuntasan hasil belajar pada siklus 

I belum mencapai indikator yang ditetapkan oleh peneliti. Dimana indictor 

yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 80%. Pada siklus II ketuntasan hasil 

belajar siswa meningkat dengan memperoleh persentase 85,29% dengan nilai 

rata-rata 88,68. Dengan demikian model pembelajaran artikulasi dengan 

menggunakan permainan ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SDN 11 Konda. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti mengajukan 

saran demi peningkatan proses pembelajaran sebagai berikut: 
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1. Bagi pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru agar 

menggunakan metode pembelajaran aktif yang bervariasi dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

2. Kepada guru mata kelas agar menjadikan metode pembelajaran Artikulasi 

Dengan Menggunakan Permainan Ular Tangga  sebagai salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas demi peningkatan hasil belajar 

yang diharapkan. 

3. Kepada siswa diharapkan untuk terus termotivasi dalam meningkatkan 

aktivitas pembelajaran terhadap pelajaran-pelajaran yang lainnya. Karena 

penelitian ini hanya dilakukan di Kelas IV SDN 11 Konda pada tahunn ajaran 

2018/2019, maka perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model 

pembelajaran Artikulasi Dengan Menggunakan Permainan Ular Tangga atau 

metode pembelajaran aktif lainnya dan menerapkannya pada mata pelajaran 

lain.  

 


	HALAMAN JUDUL.pdf (p.1)
	awal 1pernyataan keaslian skripsi.pdf (p.2)
	awl 2 pengesahan skripsi.pdf (p.3)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.4-7)
	DAFTAR ISI.pdf (p.8-9)
	DAFTAR TABEL.pdf (p.10)
	DAFRTAR GAMBAR.pdf (p.11)
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.12)
	ABSTRAK.pdf (p.13)
	BAB   I.pdf (p.14-25)
	BAB  II.pdf (p.26-56)
	BAB III.pdf (p.57-72)
	BAB IV.pdf (p.73-126)
	BAB V.pdf (p.127-129)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.130-133)
	lampiran 1 awal.pdf (p.134)
	lampiran 1.pdf (p.135)
	Lampiran 2.pdf (p.136-137)
	Lampiran 3.pdf (p.138-139)
	Lampiran 4.pdf (p.140-142)
	Lampiran 5.pdf (p.143-148)
	Lampiran 6.pdf (p.149)
	Lampiran 7.pdf (p.150)
	Lampiran 8.pdf (p.151-154)
	Lampiran 9.pdf (p.155-158)
	Lampiran 10.pdf (p.159-161)
	Lampiran 11.pdf (p.162-167)
	Lampiran 12.pdf (p.168)
	Lampiran 13.pdf (p.169)
	Lampiran 14.pdf (p.170-173)
	Lampiran 15.pdf (p.174-177)
	Lampiran 16.pdf (p.178-179)
	Lampiran 17.pdf (p.180)
	Lampiran 18.pdf (p.181-182)
	Lampiran 19.pdf (p.183-187)
	lampiran 20.pdf (p.188-193)
	Lampiran 21.pdf (p.194)
	Lampiran 22.pdf (p.195)
	Lampiran 23.pdf (p.196-199)
	Lampiran 24.pdf (p.200-203)
	Lampiran 25.pdf (p.204-207)
	Lampiran 26.pdf (p.208-213)
	Lampiran 27.pdf (p.214)
	Lampiran 28.pdf (p.215)
	Lampiran 29.pdf (p.216-219)
	Lampiran 30.pdf (p.220-223)
	Lampiran 31.pdf (p.224-226)
	Lampiran 32.pdf (p.227)
	Lampiran 33.pdf (p.228-229)
	Lampiran 34.pdf (p.230-231)
	Lampiran 35.pdf (p.232)
	Lampiran 36.pdf (p.233)
	lampiran 37.pdf (p.234-237)
	lampiran 38.pdf (p.238)
	lampiran 39.pdf (p.239)
	lampiran 40.pdf (p.240)
	lampiran 41.pdf (p.241)

