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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dari data peneliti yang di laksanakan dapat di 

simpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Learning Starts With 

A Question dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

101772 Tanjung Selamat yang dapat dilihat pada :  

1. Penerapan model pembelajaran Learning Start a Question dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil test dan 

observasi belajar siswa yang meningkat secara signifikan. 

2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada saat tes awal ketuntasan 

klasikal sebanyak 19,23% (5 orang dari 26 siswa) dan nilai rata-rata 

klasikalnya 47,11 

3. Pada Siklus I ketuntasan klasikal sebesar 53,84% (14 orang dari 26 siswa) 

artinya terjadi peningkatan dari tes awal Siklus I dengan nilai rata-rata 

67,11. 

4. Pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 88,46% (23 orang dari 

26 siswa) artinya terjadi peningkatan dari Siklus I ke Siklus II dengan nilai 

rata-rata klasikal 80,19 

5. Aktivitas mengajar guru pada siklus I jumlah persentasenya 55,55% dan 

aktivitas mengajar guru sikus II sebesar 88,90%  

6. Aktivitas belajar siswa pada siklus I jumlah persentasenya 70,00% dan 

aktivitas belajar siswa siklus II sebesar 87,5%  
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7. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

bahwa penggunaan model Learning Starts With A Question dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.   

5.2 Saran  

 Adapun saran dalam penelitian ini ditunjukan kepada :  

1. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning Start a Question selama 

proses pembelajaran. 

2. Bagi guru untuk lebih meningkatkan keterampilan mengajarnya dan 

memahami berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

proses belajar sehingga siswa selalu termotivasi dalam belajar dan hasil 

belajar dapat meningkat.  

3. Bagi pihak sekolah diharapkan untuk lebih memperhatikan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru sehingga hasil belajar yang didapat 

siswa melalui proses pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. 

4. Bagi peneliti diharapkan dapat mengaplikasikan model pembelajaran 

Learning Start a Question pada saat mengajar di kelas bukan hanya pada 

saat penelitian saja. 

5. Bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sebaiknya melakukan 

penelitian dengan penggunaan model yang tepat sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan. 

 

 


