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BAB V  

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tentang penerapan 

information search untuk meningkatkan hasil belajar  materi mengenal 

Khalifah Utsman Bin Affan pada siswa kelas VI MI Gisikdrono Semarang 

semester I tahun pelajaran 2012/2013 dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1.  Penerapan model pembelajaran Information Search dapat meningkatkan  

hasil  belajar  mata  pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam khususnya 

materi  mengenal Sejarah Khalifah Utsman bin Affan siswa kelas VI 

Semester I  Madrasah  Ibtidaiyah  Gisikdrono Semarang Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase 

ketuntasan belajar siswa dari Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II. Pada Pra 

Siklus, siswa yang tuntas belajar dari 26 siswa sebanyak 50 % (13 

orang), dan siswa yang belum tuntas belajar sebanyak 50 % (13 orang). 

Pada akhir siklus  I dari 26 siswa,  siswa  yang  mencapai  ketuntasan 

belajar  sebanyak  65,4 %  (17 anak), dan siswa yang belum tuntas 

sebanyak 34,6 % (9 anak), sedangkan pada akhir siklus II sebanyak 

96,2 % (25 anak) dan sebanyak 3,8 % (1 anak) belum mencapai 

ketuntasan belajar. Secara  keseluruhan  ketuntasan  belajar  siswa 

mencapai  peningkatan sebesar  46,2 %  jika  dibandingkan  dengan  

Pra Siklus.  

2.  Hasil non tes pengamatan proses  belajar  menunjukkan  keaktifan 

siswa yang ditinjau dari 5 (lima) aspek pengamatan ada peningkatan 

kategori dan persentase. Pada pra siklus keaktifan siswa dalam kategori 

kurang dengan persentase keaktifan 35 %, pada siklus I keaktifan siswa 

meningkat menjadi kategori bai dengan persentase keaktifan 65 % dan 

pada siklus II keaktifan siswa dalam kategori sangat baik dengan 

persentase keaktifan 90 %. 
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B.   Saran 

Berkaitan dengan  kesimpulan hasil penelitian di atas, maka 

dikemukakan saran  sebagai berikut : 

1.   Kepada Guru  

a. Hendaknya  menerapkan  model pembelajaran   Information 

Search  pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sesuai  

dengan materi  yang diajarkan.  

b. Model pembelajaran Information Search dapat diterapkan pada 

mata pelajaran selain Sejarah Kebudayaan Islam sehingga 

terbuka wawasan baru tentang materi maupun model 

pembelakaran lewat online di dunia internet.. 

 2.   Sekolah/Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan 

a. Untuk  semakin  lancarnya  proses  pembelajaran,  maka  

hendaknya sarana prasarana sekolah terutama komputer untuk 

diperbaharui minimal prosesornya Pentium IV. 

b. Agar memudahkan menerapkan model pembelajaran Information 

Search hendaknya sekolah memasang jaringan Internet Speedy 

yang kemudian dishare ke seluruh jaringan komputer sekolah. 

3.  Kepada Siswa 

Siswa harus terus meningkatkan motivasi belajar dengan 

memanfaatkan teknologi internet untuk belajar agar mendapatkan 

hasil yang baik dalam proses pembelajaran yang dilakukan. 

4.  Kepada Orang Tua 

Orang  tua  harus  mendukung  program  belajar  yang  di  

desain sekolah dengan cara selalu memantau anak ketika belajar di 

rumah sehingga mencapai hasil yang lebih baik. 

 


