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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil observasi, evaluasi, dan refleksi pada setiap siklus 

tindakan  yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA mengalami peningkatan 

setelah diterapkan model pembelajaran collaborative learning melalui 

permainan mencari gambar dimana presentasi ketuntasan hasil belajar 

siswa meningkat pada siklus I yakni 68,18 % dengan nilai rata-rata 

71,05 dibanding dengan tes awal dengan presentasi 27,27 %, dengan 

nilai rata-rata 57,90 dan setelah tindakan siklus II hasil belajar siswa 

meningkat dengan presentasi ketuntasan hasil belajar yakni 86,36% 

dengan nilai rata-rata78,36. Peningkatan hasil belajar dari tes awal ke-

siklus I yakni sebesar 40,91 % dan dari siklus I ke-siklus II yakni 

18,18%.  

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas belajar siswa 

mengalami peningkatan pada saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran collaborative learning melalui 

permainan mencari gambar. Hal ini terlihat dari rata-rata persentasi 

aktivitas siswa pada siklus I yaitu 28,5 % yang terlaksana dan 71,5 % 

yang tidak terlaksana. Kemudian pada siklus II mengalami 

peningkatan dengan rata-rata persentasi aktivitas siswa yaitu 100%. 
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Seperti meningkatnya jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan, 

siswa telah mampu mengutarakan pendapatnya, siswa menjadi aktif 

bekerjasama setiap diskusi kelompok, siswa antusias dan percaya diri 

maju mempresentasikan hasil diskusinya, dan menjawab pertanyaan 

dari kelompok lain. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan collaborative learning melalui permainan mencari gambar 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Dengan demikian hasil belajar dan aktivitas siswa menjadi meningkat 

ketika siswa melaksanakan pembelajaran dengan cara berkelompok melalui 

permainan mencari gambar hal ini karena siswa dapat dengan leluasa membangun 

sendiri pengetahuannya dengan cara bekerja sama dengan teman kelompoknya 

dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka terima.  

 

B. Saran 

Setelah melaksanakan penelitian dan melihat hasil yang didapatkan, maka 

disarankan pada pelaksanaan collaborative learning dibutuhkan perencanaan dan 

persiapan yang matang serta memperhatikan pemanfaatan waktu secara efisien 

agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Peneliti juga 

menyarankan kepada para guru agar dapat menerapkan model-model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya model collaborative learning 

melalui permainan mencari gambar dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan 

aktivitas belajar siswa. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
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perbandingan untuk menerapkan berbagai model pembelajaran khususnya 

pembelajaran dengan menggunakan model collaborative learning untuk 

mengajarkan materi IPA, sehingga dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai 

bahan informasi untuk mengembangkan penelitian sejenis agar meningkatkan 

kualitas pembelajaran di SD, khususnya siswa kelas V SD Negeri Tabanggele 

Kec. Anggalomoare, Kab. Konawe.  
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