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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan selama eksperimen, 

dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisa yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran examples non examples pada mata pelajaran 

PKn kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam Sidogede berdasarkan ceklist 

yang dilakukan oleh guru telah berjalan dengan baik. dan melalui penggunaan 

model pembelajaran examples non examples terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV MI Nurussalam 

Sidogede .  

2. Hasil belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran examples non 

examples pada mata pelajaran PKn di MI Nurussalam Sidogede tergolong 

rendah hal ini terbukti dari siswa yang mendapat skor tinggi tergolong tinggi 

sebanyak 4 orang siswa (25 %), mendapat nilai sedang sebanyak 5 orang 

siswa (31,25 %) dan yang mendapat nilai rendah sebanyak 7 orang siswa 

(43,75 %). Setelah penerapan model pembelajaran examples non examples 

dalam proses pembelajaran, dapat dilihat hasil belajar siswa meningkat. Hal 

ini terbukti dari siswa yang mendapat skor tinggi sebanyak 3 orang siswa 
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(18,75 %), mendapat skor sedang sebanyak 10 orang siswa (62,5 %) dan yang 

mendapat skor rendah sebanyak 3 orang siswa (18,75 %). Hal ini 

membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran examples non examples 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn di MI Nurussalam Sidogede setelah penerapan model 

pembelajaran examples non examples. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perhitunan nilai “T” yang hasilnya sebesar 9,86. Dengan df sebesar 15 

diperoleh to  lebih besar dari pada tt  baik pada taraf signifikansi 5% dan 1%  

(2,13<9,86>2,95). Dengan demikian, hipotesis alternatif yang berbunyi:” Ada 

perbedaan dalam penerapan model examples non examples pada mata 

pelajaran PKn dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MI 

Nurussalam Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur” diterima 

dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. 

 

B. Saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Guru hendaknya mampu menggunakan model pembelajaran dengan baik yang 

memungkinkan berkembangnya potensi siswa. 
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2. Bagi para guru, diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran 

examples non examples  agar hasil belajar siswa lebih tinggi. 

3. Kepada siswa di MI Nurussalam Sidogede diharapkan dapat berpartisipasi 

dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar agar terjadi interaksi yang 

positif antara guru dan siswa. 

 


