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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurikan pada bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan, yaitu :  

1. Hasil Belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Time 

Token pada Tema Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan pada siswa Kelas 

IIIA dan IIIB SD Negeri 106806 Cinta Rakyat T.A 2019/2020 adalah sebesar  

73.13 dikategorikan baik 

2. Hasil Belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Think 

Pair Share pada Tema Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan pada siswa 

Kelas IIIA dan IIIB SD Negeri 106806 Cinta Rakyat T.A 2019/2020 adalah 

sebesar 67.50 dikategorikan baik. 

3. Kelompok siswa yang diajarkan dengan menggukan model pembelajaran Time 

Token memperoleh hasil belajar Tema Perkembangbiakan Hewan dan 

Tumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Share khususnya pada siswa 

Kelas IIIA dan IIIB SD Negeri 106806 Cinta Rakyat T.A 2019/2020 dimana 

thitung > ttabel (2,853 > 1,671) 
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5.2 Saran  

 Berdasarkan pembahasan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis, memberikan beberapa saran yang dianggap penting untuk memperbaiki 

kualitas hasil belajar siswa, antara lain :  

1. Bagi peserta siswa 

a.  Disarankan kepada siswa agar sering melatih keterampilan berbicara, dengan 

cara sering mengutarakan pendapat dalam pembelajaran, sering bertanya kepada 

guru sehingga dapat melatih keterampilan mengenal perkembangbiakan hewan 

dan tumbuhan siswa  

b. Disarankan kepada siswa agar dapat memotivasi diri sendiri dalam memajukan 

kompetensinya dalam mengenal perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. 

2. Bagi para tenaga pendidik, khususnya mata Tema Perkembangbiakan Hewan 

dan Tumbuhan disarankan untuk menggunakan model pembelajaran Time 

Token dalam proses pembelajaran sebagai salah satu sarana model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

a. Diharapkan dalam proses belajar mengajar, hendaknya guru lebih 

menerapkan  model pembelajaran Time Token dalam rangka meningkatkan 

kemampuan siswa dalam Tema Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan. 

b. Diharapkan guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang tidak 

berfokus pada satu model saja dan yang dapat meningkatkan keterampilan 

mengenal perkembangbiakan hewan dan tumbuhan siswa. 
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3. Bagi sekolah  

a. Diharapkan perlu mendorong dan memfasilitasi para guru untuk selalu 

meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran aktif salah satunya 

dengan mengadakan pelatihan.  

b.  Sekolah juga diharapkan mampu menyediakan referensi/media yang lebih 

bagi siswa terutama yang berkaitan hal-hal yang bisa menunjang 

kemampuan keterampilan siswa mengetahui Tema Perkembangbiakan 

Hewan dan Tumbuhan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat meminta bantuan kepada guru 

untuk menertibkan siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung agar siswa 

dapat berkonsentrasi pada pengujian yang akan dilakukan. 

 

 




