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BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan 

pembelajaran SKI dengan Strategi Information Search, pada kelas IV MI 

Kalibening Dukun Magelang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Cara penerapan Strategi Information Search pada mata pelajaran SKI kelas 

IV dengan materi pokok Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah 

sebagai berikut :  

a. Tersedia referensi terkait topik pembelajaran tertentu sesuai 

SK/KD/indikator. 

b. Guru menyusun kompetensi dari topik tersebut 

c. Mampu mengidentifikasi topik pembelajaran sesuai dengan 

SK/KD/Indikator 

d. Guru membuat pertanyaan untuk memperoleh kompetensi tersebut 

e. Mencari ayat atau hadis yang terkait 

f. Bagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil 

g. Peserta ditugasi mencari bahan di perpustakaan atau warnet yang sudah 

diketahui oleh guru bahwa bahan tersebut benar-benar ada 

h. Setelah peserta mencari dan kembali ke kelas, guru membantu dengan 

cara membagi referensi kepada mereka 

i. Peserta diminta mencari jawaban dalam referensi tersebut yang dibatasi 

oleh waktu 

j. Hasilnya didiskusikan bersama seluruh kelas 

k. Guru menjelaskan materi pelajaran terkait dengan topik tersebut 

l. Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi dan tindak lanjut 

 

2. Penerapan Strategi Information Search pada mata Pelajaran SKI kelas IV 

dengan materi pokok Kepribadian Nabi Muhammad SAW dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Pada tahap pra siklus nilai 
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rata-rata prestasi belajar peserta didik adalah 64,47 dengan ketuntasan 

belajar 61,90%, dan keaktifan peserta didik 57,14 %. Pada siklus 1 setelah 

peneliti menerapkan Strategi Information Search, prestasi belajar siswa 

dengan nilai rata-rata 65,29 dengan ketuntasan belajar 61,90 %. 

Sedangkan pada siklus II terbukti dengan adanya perubahan yang 

signifikan dari prestasi belajar peserta didik yaitu dengan nilai rata-rata 

74,45 dengan ketuntasan belajar  95,23%. Pada kegiatan pembelajaran 

siklus II sebagian peserta didik sudah aktif dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru. Peserta didik tidak canggung dalam 

menyampaikan tanggapan hasil kerja kelompoknya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan Strategi  

Information Search pada mata pelajaran SKI dapat meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

     

B. SARAN  

Dengan selesainya pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan strategi Information Search pada mata pelajaran SKI Kelas IV 

dengan pokok materi Kepribadian Nabi Muhammad SAW pada Madrasah 

Ibtidaiyah Kalibening Dukun Magelang ini, maka penulis memberikan 

beberapa saran diantaranya :  

1. Pembelajaran dengan Strategi Information Search perlu dipertimbangkan 

dan dapat diterapkan pada pokok bahasan yang lain karena terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Dalam pembelajaran hendaknya peserta didik dilibatkan secara aktif agar 

tidak terjadi kebosanan sehingga mengurangi semangat belajar peserta 

didik. 

3. Dalam melakukan pembelajaran, seorang guru hendaknya melakukan 

persiapan yang matang agar dapat berhasil secara optimal. 
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C.  PENUTUP  

Alhamdulillah, laporan penelitian ini dapat penulis selesaikan. Penulis 

menyadari akan kekurangan penulis dalam segala hal. karena kesempurnaan 

hanyalah milik Allah semata. Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa 

memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Semoga 

laporan penelitian ini bermanfaat bagi penulis, Madrasah Ibtidaiyah 

Kalibening serta pembaca yang budiman. Amin. 

 

 

 


