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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh

kesimpulanbahwa dengan menggunakan model pembelajaran Logan Avenue

Problem Solving (LAPS-Heuristik) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada

pembelajaran tematik tema peristiwa dalam kehidupandi kelas VB SD Negeri

101765 Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2019/2020. Hal

ini dapat dilihat dari:

1. Pada pre test diperoleh ketuntasan belajar siswa sebanyak 3 orang siswa

(12%) dan 22 siswa (88%) yang belum tuntas belajar dengan nilai rata-rata

klasikal sebesar 40,2.

2. Pada siklus I diperoleh ketuntasan belajar siswa sebanyak 14 orang siswa

(56%) yang tuntas belajar dan 11 orang siswa (44%) yang belum tuntas belajar

dengan nilai rata-rata klasikal 64,4.

3. Pada siklus II diperoleh ketuntasan belajar siswa sebanyak 22 orang siswa

(88%) yang tuntas dan sebanyak 3 orang siswa (12%) yang belum tuntas

belajar dengan nilai rata-rata klasikal 80.

4. Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru (peneliti) pada siklus I pertemuan 1

hasil observasi peneliti sebesar 80,26%, sedangkan pada pertemuan kedua

hasil observasi peneliti meningkat menjadi 86,84%. Maka dapat disimpulkan

bahwa peneliti dalam mengajar tergolong baik dengan nilai rata-rata 83,55%.

Berdasarkan hasil observasi guru (Peneliti) pada siklus II pertemuan 1 hasil

observasi peneliti sebesar 92,1%, sedangkan pada pertemuan 2 hasil
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observasipeneliti meningkat menjadi 96,05% , maka dapat disimpulkan bahwa

peneliti dalam mengajar tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar

94,075%.

5. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I (pertemuan 1 dan 2)

hasil observasi aktivitas siswa secara klasikal sebesar 74,7%, sehingga dapat

disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam proses pembelajaran tergolong

cukup baik. Sedangkan pada Siklus II (pertemuan 1 dan 2) hasil observasi

aktivitas siswa meningkat menjadi 83,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran mengajar tergolong baik.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan adalah:

1. Diharapkan kepada siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran, agar

kiranya siswa dapat meningkatkan hasil belajar yang sesuai dengan apa yang

ingin dicapai.

2. Diharapkan kepada guru agar memilih atau menggunakan model pembelajaran

yang menarik untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang baik dan

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menarik perhatian

siswa. salah satu contoh model pembelajaran yang menarik adalah Logan

Avenue Problem Solving (LAPS-Heuristik). Peneliti menyarankan model ini

karena model ini dapat membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan

pembelajaran terfokus kepada siswa bukan kepada guru lagi.
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3. Kepada kepala sekolah SD Negeri 101765 Bandar Setia agar dapat

mengkordinasikan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan berbagai

macam model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, salah satu

contohnya adalah model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS-

Heuristik).


