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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulam 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di 

kelas IV-A SD Islam Sunan Giri Ngunut Tulungagung  yang diperoleh dari 

paparan data, temuan penelitian dan pembahasan pada skripsi ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking 

stick pada mata pelajaran IPA materi pengaruh gaya terhadap gerak benda 

peserta didik kelas IV SD Islam Sunan Giri Ngunut Tulungagung adalah 

sebagai berikut: a) Peneliti menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, 

b) Peneliti menyajikan materi pengaruh gaya terhadap gerak benda sebagai 

pengantar, c) Peneliti menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar 

yang berkaitan dengan pengaruh gaya terhadap benda diam, pengaruh 

gaya terhadap benda bergerak dan pengaruh gaya terhadap arah gerak 

benda serta meminta peserta didik mengurutkan gambar tersebut secara 

berkelompok, d) Peneliti memanggil peserta didik kedepan kelas secara 

bergantian untuk mengurutkan gambar menjadi urutan yang logis,            

e) Peneliti menanyakan alasan mengurutkan gambar dari urutan tersebut, 

f) Peneliti menamnamkan konsep dengan menjelaskan ulang berdasarkan 

gambar yang ditempel di depan kelas berkaitan dengan materi, g) Peneliti 

mengambil tongkat yang telah disiapkan sebelum pembelajaran dan 
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memulai menggulirkannya ke peserta didik untuk melakukan kegiatan 

talking stick, pemindahan tongkat dari peserta didik satu ke peserta didik 

lain dilakukan sambil bernyanyi bersama, h) Peneliti memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik yang memegang tongkat terakhir, i) 

Peneliti membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran, j) 

Peneliti memberikan soal-soal evaluasi (post test) untuk pendalaman 

pemahaman peserta didik 

2. Pembelajaran melalui penerapan kolaborasi metode picture and picture 

dengan metode talking stick dapat meningkatkan keaktifan peserta didik 

dan prestasi belajar peserta didik kelas IV SD Islam Sunan Giri Ngunut 

Tulungagung. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dengan 

menerapkan kolaborasi metode tersebut dapat meningkat. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan hasil pengamatan keaktifan peserta didik dan aktivitas 

belajar peserta didik. Dalam hasil pengamatan keaktifan peserta didik 

adanya peningkatan keaktifan peserta didik dari siklus I dengan persentase 

sebesar 74,65% menjadi 85,43% pada siklus II dan  peningkatan aktivitas 

belajar peserta didik yang dapat dilihat berdasarkan hasil pengamatan 

aktivitas belajar peserta didik dengan persentase 76,15% pada siklus I 

meningkat menjadi 86,92% pada siklus II. Selain itu, penerapan kolaborasi 

metode ini dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dengan 

dibuktikan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dan ketuntasan 

belajar peserta didik pada post test siklus I ke post test siklus II. Pada 

siklus I nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 78 dengan ketuntasan 
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belajar 68,75% dengan jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 11 anak 

dari 16 peserta didik yang mengkuti tes. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketuntasan belajar pada siklus I belum mencapai indikator keberhasilan 

yang diharapkan yaitu 75% dari peserta didik telah mencapai nilai ≥70, 

maka diperlukan perbaikan pada siklus II. Pada siklus II nilai rata-rata 

kelas yang diperoleh  adalah 86,06 dengan ketuntasan belajar 94,12% 

dengan jumlah peserta didik yang tuntas sebanyak 16 anak dari 17 peserta 

didik yang mengkuti tes. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 

keberhasilan yang diharapkan telah tercapai. Berdasarkan nilai rata-rata 

kelas siklus I ke siklus II ada peningkatan sebesar 8,06, begitu juga dengan 

persentase ketuntasan belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II ada 

peningkatan sebesar 25,37%.  

 

B. Saran 

Demi kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan adanya peningkatan prestasi belajar peserta didik tersebut, kepala 

sekolah dapat mengambil kebijakan untuk memberikan peluang kepada 

guru-guru untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menerapkan 

kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking stick dalam 

mata pelajaran yang lain. 
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2. Bagi Pendidik 

Pendidik hendaknya menggunakan metode yang lebih bervariasi sehingga 

peserta didik tidak merasa jenuh akan pembelajaran yang terus-menerus 

monoton. Pendidik hendaknya juga bisa memperhatikan pemilihan metode 

yang tepat untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Pembelajaran melalui 

kolaborasi metode picture and picture dengan metode talking stick dapat 

dijadikan salah satu alternatif pilihan metode yang dapat diterapkan karena 

mampu meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan peserta didik. 

3. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik hendaknya lebih giat belajar supaya prestasi belajar peserta 

didik semakin meningkat dan peserta didik diharapkan lebih percaya diri 

terhadap kemampuan dirinya sendiri. 

4. Bagi IAIN Tulungagung 

Koleksi dan referensi buku tentang metode-metode yang variatif 

hendaknya lebih diperbanyak lagi. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian serupa hendaknya lebih 

melakukan persiapan yang matang dan mempertimbangkan pemilihan 

materi yang tepat serta sesuai dengan karakteristik peserta didik.  


