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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data-data 

yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian, sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah kegiatan menggunakan model circuit learning dan 

media hand puppet berlangsung dengan baik karena sesuai dengan 

perencanaan yang sudah dirancang oleh peneliti. Dimulai dari guru 

memberi salam, berdoa, guru menyapa dan menanyakan kabar siswa, 

mengecek kehadiran siswa, menjelaskan tema pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran, melakukan tanya jawab, menempel gambar, guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa, guru menempel peta konsep yang 

telah di buat, guru menjelaskan tentang peta konsep yang telah ditempel, 

guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, guru memberikan 

lembar kerja kepada setiap kelompok, guru menjelaskan kepada setiap 

kelompok untuk mengisi lembar kerja siswa dan mengisi bagian dari peta 

konsep sesuai dengan bahasa siswa sendiri, mempresentasikan diskusi 

kelompok, memberikan penguatan serta memberikan semangat kepada 

yang belum mendapat pujian atau hadiah untuk berusaha lebih giat, guru 

menjelaskan kembali hasil diskusi siswa tersebut agar wawasan siswa 

menjadi lebih luas, membuat kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, 

guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 
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pendapatnya, guru menutup kegiatan dengan mengulangi secara singkat 

pejelasan tentang makanan khas tradisional daerah setempat, guru 

melakukan penilaian hasil belajar serta guru mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-masing. 

2. Hasil belajar siswa dengan menerapkan model circuit learning dan media 

hand puppet pada Tema 3 Subtema 2 menunjukkan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa. Peningkatan tersebut dilihat dari siklus yang telah 

dilaksanakan. peningkatan hasil belajar siswa pada Tema 3 Subtema 2 

kelas IV/A SDN Pajagalan II. Hasil pretest ketuntasan belajar ada 18 

siswa atau 58% dengan rata-rata kelas 68 mengalami kenaikan pada siklus 

I ada 21 siswa atau 68% dengan rata-rata kelas 78 dan pada siklus II ada 

28 siswa atau 90% dengan rata-rata kelas 87. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa penelitian tindakan kelas ini mencapai indikator ketuntasan yang 

ditentukan yaitu ketuntasan sebanyak 80%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu penerapan model circuit 

learning dan media hand puppet pada Tema 3 Subtema 2, maka peneliti 

memberikan beberapa saran : 

1. Bagi Siswa 

a. Keberhasilan dalam belajar dapat dicapai apabila mempunyai 

semangat belajar dan motivasi yang tinggi. Seorang guru hanya 

bertugas untuk memfasilitasi siswa. Keberhasilannya ditentukan oleh 

siswa itu sendiri. 
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b. Selalu berpartisipasi aktif dalam proses pembelaran dan selalu 

berusaha untuk bekerja mandiri.  

2. Bagi Guru 

a. Mempersiapkan perangkat pendukung pembelajaran dan fasilitas 

belajar dan memilih modeln pembelajaran serta media pembelajaran 

yang tepat bagi siswa. 

b. Meningkatkan kemampuan diri dalam menguasai kelas agar tercipta 

suasana yang aktif dan menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

Mengadakan pelatihan bagi guru tentang penggunaan model circuit 

learning karena model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti Lain   

Peneliti selanjutkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebgai rujukan 

dan penunjang untuk melakukan penelitian yang sejenis. 
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