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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa :  

1. Alat peraga optik digunakaan untuk memberikan kemudahan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran pada materi pokok pemantulan cahaya, 

yang mana dalam penggunaannya untuk memvisualisasikan bayangan dari 

suatu benda yang telah diketahui, dengan cara menerapkan tiga sinar 

istimewa.  

2. Berdasarkan pada hasil tes penguasaan konsep pada aspek kognitif peserta 

didik yang mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 24.7% . 

Adapun ketuntasan belajarnya juga mengalami peningkatan sebesar 11.89%, 

yaitu dari 73.81% menjadi 85.7%, hal ini membuktikan bahwa peserta didik 

yang tuntas belajar mengalami peningkatan dari 22 peserta didik menjadi 24 

peserta didik. Dari uraian di atas membuktikan bahwa dengan menggunakan 

alat peraga papan optik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

 

B. SARAN  

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan mendasarkan pada 

penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin memberikan 

saran yang dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan proses dan hasil 

pembelajaran. Adapun saran tersebut adalah  

1 Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru benar – benar paham dalam 

menyiapkan bahan pembelajaran sebaik mungkin, agar materi dapat 

tersampaikan dengan baik. 

2 Hendaknya pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar dapat memperkaya 

variasi mengajar. Hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan yang dialami oleh 
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peserta didik dan selalu memantau perkembangan peserta didik terutama dari 

perilaku, pemikiran dan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. 

3 Pelaksanaan pembelajaran materi pokok pemantulan cahaya dengan 

menggunakan alat peraga Papan Optik pada pembelajaran IPA fisika sebagai 

program untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dan mengurangi 

kejenuhan pada waktu pembelajaran IPA fisika berlangsung   

4 Hendaknya guru meningkatkan kompetensi profesional serta membekali diri 

dengan pengetahuan yang luas karena sesungguhnya kompetensi yang 

dimiliki oleh guru sangat berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran, 

sehingga pada akhirnya akan menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan 

berbudi luhur.  

 

C. PENUTUP 

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari meskipun 

telah berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kesalahan tetaplah 

menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa 

penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri, guru mitra SMP Askhabul Kahfi 

dan siapapun yang membaca hasil penelitian ini.  

Penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal. 

Untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini 

ke depan serta perluasaan pengetahuan keilmuan bagi kita semua. Disamping itu, 

mudah – mudahan karya kecil ini dapat memberikan sumbangan ilmu dalam 

dunia pendidikan. 

Akhirnya hanya kepada Allah yang menjadi tumpuan untuk memohon 

pertolongan. Penulis mengharapkan keridlaan dan petunjuk dalam mencari jalan 

yang baik dan benar sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Semoga ini menjadi bagian dari setetes pengetahuan yang Allah berikan pada 

umat manusia. Amin.  

 


