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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas IV SDN 

PABIAN III Sumenep. Dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019 sampai 11 

Mei 2019. Maka peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran Word 

Square berbantu media gambar dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil 

belajaran siswa pada Sub Tema 1 Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan 

Rumahku pembelajaran 1 dan pembelajaran 3. Hasil tindakan kelas dengan 

dapat meningkatkan hasil belajaran menggunakan model pembelajaran Word 

Square berbantu media gambar kesimpulannya sebagai berikut : 

1. Hasil yang diperoleh melalui penelitian tindakan kelas, model 

pembelajaran Word Square berbantu media gambar mampu menumbuhkan 

keinginan siswa untuk belajar, karena menarik siswa menjadi aktif dan 

tidak bosan dalam pembelajaran berlangsung juga menghasilkan 

peningkatan hasil belajar siswa pada siswa kelas IV SDN PABIAN III 

Sumenep. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I pembelajaran 1 dengan 

persentase 35,29% dan nilai rata-rata 54,11. Sedangkan di pembelajaran 3 

dengan persentase 11,77% dan nilai rata-rata 63,52. Pada siklus II 

pembelajaran 1 dengan persentase 70,59% dan nilai rata-rata 72,94. 

Sedangkan di pembelajaran 3 dengan persentase 70,59% dan nilai rata-rata 

72,94. Pada siklus 3 pembelajaran 1 dengan 
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3. pesentase 88,23% dan rata-rata 84,11. Sedangkan pembelajaran 3 dengan 

persentase 94,11% dan nilai rata-rata 85,88. 

4. Keterampilan guru mengalami peningkatan pada tiap siklus. Siklus I pada 

pembelajaran 1 dengan persentase 75% sedangkan pembelajaran 3 dengan 

persentase 75%. Siklus II pada pembelajaran 1 dengan persentase 83% 

sedangkan pembelajaran 3 dengan persentase 83%. Siklus III pada 

pembelajaran 1 dengan persentase 92% sedangkan pembelajaran 3 dengan 

persentase 92%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan maka 

diajukan saran, sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan dapat lebih variatif dalam menerapkan model 

dan media pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran Word Square 

berbantu media gambar juga dapat digunakan oleh guru untuk 

membantu proses pembelajaran. 

2. Bagi siswa, diharapakan lebih terbiasa menggunakan model dan media 

pembelajaran sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi peneliti, jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penelitian 

ini bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut 

model pembelajaran Word Square berbantu media gambar bisa 

diperbaiki selanjutnya dan diharapkan dapat mengembangkan model 

dan media bervariasi untuk menarik perhatian siswa. 
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4. Bagi sekolah, diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai yaitu berupa media pembelajaran dan buku pembelajaran 

yang bervariatif untuk siswa agar siswa dapat lebih senang mengikuti 

pembelajaran dikelas 

 


