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  PENUTUP 

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraiakan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan model pembelajaran problem based instruction pada siswa kelas Va SD Negeri 17 Kendari dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Pada siklus I pertemuan pertama hasil aktivitas guru dan siswa terjadi peningkatan. Hasil aktivtas guru 65%. Ketidaktercapaian 35%. Aktivitas siswa mencapai 69,23% dan ketidakaktifan mencapai 30,76%. Sedangkan pada siklus I pertemuan kedua aktivitas guru dan siswa meningkat. Aktivitas guru mencapai 68,75% ketidak tercapaian 31,25%. Aktivitas siswa pada pertemuan kedua siklus I mencapai 76,92% ketidakaktifan mencapai 23,07. Sedangkan siklus II pertemuan pertama dan kedua hasil aktivitas guru dan siswa terjadi pengkatan yang sangat signifikan. Aktivitas guru siklus II pertemuan pertama 90,47% tidak terlaksana 9,52%. Aktivitas siswa siklus II pertemuan pertama 95%. Sedangkan Aktivitas guru siklus II pertemuan kedua 94,73% dan aktivitas siswa siklus II pertemuan kedua meningkat menjadi 100%. 2. Hasil belajar IPA siswa kelas Va SD Negeri 17 Kendari sebelum tindakkan siklus memperoleh nilai rata-rata 61,20 sehingga memiliki ketuntasan hasil belajar 44%. Setelah tindakan siklus I ketuntasan belajar mencapai 60% dengan nilai rata-rata 71,60. Kemudian pada 



98    siklus II presentase  ketuntasan hasil belajar siswa meningkat secara signifikan yaitu dengan nilai rata-rata 81,60 dengan presentase 80%. Alasan peneliti melanjutkan pada siklus II yaitu ketuntasan hasil belajar pada siklus I belum mencapai indikator yang di tetapkan oleh peneliti. Dimana indikator yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 80%. Pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa meningkat dengan memperoleh presentase 80% dengan nilai rata-rata 81,60. Dengan demikian model pembelajaran problem based instruction dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas Va SDN 17 Kendari.  
B. Saran  Berdasarkan hasil penelitian  diatas peneliti mengajukan saran untuk peningkatan pembelajaran  1. Kepada pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru-guru agar menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. 2. Kepada guru mata pelajaran agar menjadikan model pembelajaran 

problem based instruction sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas dalam rangka peningkatan hasil belajar dan diterapkan. 3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model pembelajaran problem based instrution atau model pembelajaran aktif lainya dan menerapkan pada mata pelajaran yang beragam selain IPA. 



99    Agar kekurangan-kekurangan dalam proses penelitian ini kiranya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.                       


	COVER
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

