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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV dapat 

diambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Information Search dapat 

meningkatkan  hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

pada pembelajaran pretes. Data hasil tes awal menunjukkan penguasaan siswa 

terhadap materi masih kurang. Ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh yaitu 

yang mendapat nilai 60 keatas sebesar 3 orang siswa yang ketuntasan klasikal 

hanya mencapai 16,16% dengan nilai rata-rata 56,66. 

Pada siklus I dan siklus II sebagai menunjukkan data sebagai berikut. 

Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus I, menunjukan 

bahwa siswa yang memperoleh nilai 65 keatas sebanyak 3 orang siswa yang 

ketuntasan belajarnya secara klasikal mencapai 33,33% dengan nilai rata-rata 

57,50. sedangkan pada siklus II siswa yang tuntas ada 5 siswa (83,83%), 

sedangkan yang belum tuntas ada 1 siswa (18,18%) dengan nilai rata-rata pada 

siklus II 73,73%. 

Pada siklus I, pertemuan ke I aktivitas siswa tidak mengajukan pendapat 

atau bertanya, tidak menjawab pertanyaan dari guru dan tidak mengajukan 

pertanyaan kepada guru saat mengalami kesulitan materi yang belum dipahami. 

Aktivitas pada indikator tersebut belum dilaksanakan karena kurangnya minat 

belajar siswa. Pada pertemuan II aktivitas siswa meningkat pada indikator siswa 

menanggapi apersepsi yang diberikan pada guru.  
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Pada siklus II, pertemuan ke I aktivitas siswa menanggapi apersepsi yang 

diberikan guru, siswa mengajukan pendapat atau bertanya, dan mengajukan 

pertanyaan kepada gurunya saat mengalami kesulitan materi yang belum 

dipahami, Aktivitas pada indikator tersebut sudah ada peningkatan dari siklus ke 

I. pertemuan ke II aktivitas siswa menanggapi apersepsi yang diberikan guru, 

siswa mengajukan pendapat atau bertanya, mencoba menjawab pertanyaan dari 

guru, menanyakan kembali hal-hal yang belum dimengerti yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran. Aktivitas pada indikator tersebut sudah ada peningkatan dari 

pertemuan ke II karena adanya minat belajar.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang terbukti bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Information Search dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru: 

a) Guru diharapkan menggunakan model pembelajaran Information Search 

karena terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b) Guru diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran Information 

Search dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Sekolah: 

a) Dengan model pembelajaran Information Search diharapkan dapat 

memberi sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. 
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3. Bagi Siswa: 

a) Bagi siswa yang tidak dapat menangkap pembelajaran dengan metode 

ceramah saja, sebaiknya digunakan pembelajaran inovatif. Misalnya 

dengan model pembelajaran Information Search. 

b) Dengan model pembelajaran Information Search diharapkan para siswa 

untuk lebih aktif dan berani dalam membahas suatu masalah. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


