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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang peneliti laksanakan di kelas IV 

SDN 1 Wedarijaksa dan SDN 2 Panggungroyom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten 

Pati, didapatkan simpulan hasil penelitian yaitu bahwa penggunaan model  

pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing dapat memecahkan permasalahan 

pembelajaran yang muncul sehingga hasil belajar sains materi Hubungan Sumber 

Daya Alam dengan Lingkungan dapat meningkat. Hal ini dapat dideskripsikan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing dapat membuat siswa lebih 

memahami materi, terlihat dari aktivitas belajar meningkat dan hasil belajar juga 

meningkat.  

Hasil Penelitian Tindakan Kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

bamboo dancing dapat memecahkan setiap permasalahan baik yang dihadapi peneliti 

ketika mengajar maupun yang dihadapi siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan terselesaikannya permasalahan tersebut menyebabkan tujuan pembelajaran 

peneliti dapat tercapai. Keberhasilan penelitian ini terlihat dari persentase aktivitas 

peneliti pada siklus I di SDN 1 Wedarijaksa sebesar 68,42% dan di SDN 2 

Panggungroyom sebesar 72,37%. Aktivitas peneliti menunjukkan kriteria baik, tetapi 

belum maksimal karena masih ada kekurangan yang dilakukan peneliti dalam proses 

pembelajaran. Kekurangan tersebut diantaranya kurangnya tanya jawab, peneliti 

kurang memberi motivasi, kurang membimbing siswa dalam diskusi dan 

mempresentasikan hasilnya sehingga pengelolaan waktu kurang efektif. Kekurangan 

tersebut diperbaiki dalam siklus II sehingga didapatkan persentase hasil aktivitas 
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peneliti di SDN 1 Wedarijaksa sebesar 76,32% dan SDN 2 Panggungroyom sebesar 

80,26% dengan kriteria sangat baik. Hasil siklus II ini menunjukkan bahwa peneliti 

telah memperbaiki semua kekurangan yang terjadi di siklus I. 

Skor rata-rata aktivitas siswa pada siklus I di SDN 1 Wedarijaksa sebesar  

1,87 dan SDN 2 Panggungroyom sebesar 2,3. Kedua skor tersebut dalam rentang 1,75 

≤ skor rata-rata < 2,5 dengan kriteria cukup baik. Permasalahan yang dihadapi siswa 

dalam siklus I adalah siswa kurang aktif bertanya, kurang berani mengemukakan 

pendapat dan kurang berani dalam mempresentasikan hasil diskusi. Siswa masih malu 

dan kurang memiliki keberanian atau percaya diri ketika disuruh maju kedepan. 

Permasalahan tersebut diperbaiki pada siklus II, sehingga didapatkan skor rata-rata di 

SDN 1 Wedarijaksa sebesar 1,94 dengan kriteri cukup baik. Skor rata-rata di SDN 2 

Panggungroyom sebesar 2,58 dengan kriteria baik. Kedua sekolah mendapatkan skor 

dengan kriteria berbeda. Di SDN 1 Wedarijaksa meskipun kriteria tetap sama dengan 

siklus I, namun skor yang diodapatkan meningkat namun kurang signifikan. Hal 

tersebut karena siswa kurang konsentrasi dalam belajar, dan kondisi sekolah yang 

dekat dengan jalan utama sehingga cenderung ramai. 

Persentase ketuntasan belajar klasikal siswa pada siklus I di SDN 1 

Wedarijaksa sebesar 43,12% dengan nilai kelas rata-rata sebesar 57,79. Sedangkan di 

SDN 2 Panggungroyom sebesar 71,87 % dengan nilai rata-rata 71,56. Hasil belajar 

tersebut meningkat dalam siklus II, dengan persentase ketuntasab belajar klasikal 

siswa di SDN 1 Wedarijaksa sebesar 90,62% dengan nilai rata-rata 79,69. Sedangkan 

di SDN 2 Panggungroyom sebesar 93,75% dengan nilai rata-rata 82,34. Hasil pada 

siklus I ke siklus II mengalami perubahan yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa 
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model pembelajaran tipe bamboo dancing telah berhasil dilaksanakan mengakibatkan 

hasil belajar siswa meningkat. 

Permasalahan yang muncul dari siswa bermasalah dalam belajar telah 

diberikan layanan konseling dengan dua jenis layanan yaitu individu dan kelompok. 

Layanan individu untuk menyelesaikan masalah secara individu dan rahasia. Layanan 

kelompok untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya dengan permainan 

agar anak-anak senang. Dengan layanan tersebut diadapatkan hasil permasalahan 

siswa dapat teridentifikasi dan diberikan solusinya.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyampaikan 

saran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, antara lain: 

1. Bagi siswa 

Siswa hendaknya selalu aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan 

cara memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan guru dan aktif mengajukan 

pertanyaan apabila ada hal yang tidak dimengerti. Siswa harus lebih percaya diri dan 

berani dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe bamboo dancing dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kondusif, serta 

menyenangkan khususnya dalam pembelajaran sains materi Hubungan Sumber Daya 

Alam dengan Lingkungan. Berdasarkan temuan penelitian, penyampaian materi 

pembahasan bagi siswa yang masih kurang memahami materi hendaknya diberikan 

secara lebih intensif atau mengulang kembali bagian-bagian yang kurang jelas, agar 
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siswa lebih mampu untuk memahami materi tersebut. Guru lebih aktif dalam 

membimbing siswa dalam diskusi dan mempresentasikan hasilnya, melatih siswa lebih 

berani dan percaya diri serta memiliki semangat belajar yang tinggi. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah sebaiknya memfasilitasi berbagai buku maupun sarana dan prasarana agar 

guru lebih kreatif dalam belajar dan tidak ketinggalan informasi dalam perkembangan 

IPTEK. 

4. Bagi peneliti lain 

Peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe bamboo dancing untuk materi dan sekolah yang berbeda tentunya dengan kondisi 

dan situasi yang berbeda juga. Diharapkan mampu mendapatkan temuan baru dengan 

model yang sama. 

 


