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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian diatas, berbagai kondisi serta aktifitas yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Gallery Walk Materi Ciri-Ciri Makhluk 

Hidup Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Siswa kelas III. 

Semester I MI Mabdaul Huda Kedungkarang Tahun Pelajaran 2017/2018”, 

maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran Gallery Walk pada proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Peneliti menegaskan kembali 

kesimpulan di atas, maka:  

1. Penerapan model pembelajaran Gallery Walk materi ciri-ciri mahluk 

hidup untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan.Hal ini dapat terlihat pada siklus I yang telah dilakukan 

dengan menggunakan model pembelajaran Gallery Walk mengalami 

peningkatan.Dibanding aktivitas belajar siswa pada pra siklus, siklus I 

aktivitas siswa meningkat secara klasikal sebesar 60%.Pada siklus II 

aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan yang semula 60% 

mengalami peningkatan menjadi 80%. 

Bahwamodel pembelajaran Gallery Walk sangat efektif untuk 

digunakan dalam pembelajaran guna meningkatkan aktivitas belajar siswa 

kelas III MI Mabdaul Huda Kedungkarang. 

2. Penerapan model pembelajaran Gallery Walk dalam proses pembelajaran, 

aktivitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini terlihat 

pada siklus I yang telah dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran Gallery Walk mengalami peningkatan. Dibanding hasil 

belajar siswa pada pra siklus, pada siklus I hasil belajar siswa meningkat 

rata-rata sebesar 59,09% .Pada siklus II,  hasil belajar siswa semakin 

meningkat karena siswa merasa nyaman dan antusias setelah 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Gallery Walk. 
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Ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar dengan rata-rata sebesar 

86,36%. . 

Bahwamodel pembelajaran Gallery Walk sangat efektif untuk 

digunakan dalam pembelajaran guna meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas III MI Mabdaul Huda Kedungkarang 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini tentang pelaksanaan pembelajaran 

model pembelajaran Gallery Walk pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) materi tentang Ciri-Ciri Makhluk Hidup di kelas III. Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Mabdaul Huda Kedungkarang, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi bagi guru-guru untuk: 

1. Menggunakan model pembelajaran Gallery Walk dalam pembelajaran 

mata pelajaran IPA karena hal ini dapat menarik minat dan semangat 

belajar siswa sehingga hasil belajar meningkat. 

2. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar supaya 

siswa selalu ikut aktif dalam pembelajaran. 

3. Menggunakan model pembelajaran Gallery Walk untuk tingkat jenjang 

yang lebih tinggi, dikarenakan kemampuan siswa secara kognitif dan 

psikologis sudah lebih baik. 

4. Menggunakan model pembelajaran Gallery walk tidak hanya dalam 

pembelajaran mata pelajaran IPA saja, tetapi juga untuk mata pelajaran 

lain seperti Matematika, IPS, dan PPKn.  

C. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT peneliti panjatkan atas segala nikmat dan 

karunia yang telah dilimpahkanNya kepada peneliti. Dengan segala dan upaya 

peneliti berusaha menyelesaikan tugas penyusunan laporan Penelitian 

Tindakan Kelas ini sebagai prasyarat untuk menempuh Program Pendidikan 

Profesi Guru (PPG), disisi lain penelitian ini sebagai wahana pembelajaran 

yang tak ternilai harganya. Dari penelitian ini banyak mendapatkan ilmu yang 
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sangat berharga. Bimbingan, arahan serta pengorbanan pembimbing, peneliti 

dapatkan sebagai bentuk ke arah yang lebih baik. 

Peneliti merasa walaupun telah memaksimalkan segala daya dan 

upaya demi terselesaikannya penelitian ini, namun peneliti menganggap 

bahwa penelitian ini masih sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 

peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 

penelitian ini. 

Sebagai kata penutup, peneliti berharap penelitian ini semoga 

bermanfaat bagi pribadi peneliti khususnya, bagi MI Mabdaul Huda 

Kedungkarang semoga semakin maju, baik, dan sukses. 

 


