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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan tentang penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

dalam pembelajaran IPA tentang SDA di SDN Legokhayam Kecamatan 

Cilengkrang Kabupaten Bandung dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPA tentang sumber daya alam dengan 

menggunakan metode diskusi dilakukan dengan menekankan kepada kegiatan 

diskusi, yang tergambarkan pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode diskusi di mulai dari pemilihan topik, membentuk kelompok diskusi, 

pengaturan meja dan kursi, cara mengerjakan soal diskusi, menunjuk seorang 

tutor agar dapat menjelaskan soal diskusi kepada teman sekelompok. 

Penggunaan metode diskusi pada materi SDA dengan menunjukkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Legokhayam pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kegiatan pembelajaran guru hanya 

sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran. 

2. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA tentang SDA dengan 

menggunakan metode diskusi yaitu dengan pembentukan kelompok secara 

heterogen baik prestasi belajar maupun jenis kelaminnya dan pada setiap 

kelompok di tunjuk siswa yang sudah mencapai ketuntasan untuk di jadikan 

sebagai tutor sebaya. Metode diskusi seperti itu dapat meningkatkan 

pembelajaran IPA dengan baik yang terlihat pada kegiatan siswa cukup 

bersemangat dalam belajar, seperti siswa belajar mandiri, berkomunikasi, 

mengemukakan pendapat dengan baik dan mendorong siswa untuk lebih aktif. 

Dari hasil penelitian sudah ada peningkatan belajar dari siklus I ke siklus II. 

3. Hasil belajar yang dicapai siswa sudah terlihat dengan adanya peningkatan 

pada siklus 1 terdapat 19 siswa yang mendapatkan nilai KKM dengan rata-rata 
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kelas mencapai 46 % dan terdapat 22 siswa yang belum KKM dengan rata-

rata kelas mencapai 54 %. Pada siklus 2 terdapat 37 siswa yang mendapatkan 

nilai diatas KKM dengan rata-rata kelas mencapai 90% dan terdapat 4 siswa 

yang belum mencapai KKM dengan rata-rata kelas mencapai 10 %. 

 

B. Saran – saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diamati serta dengan berpegang pada 

kenyataan di lapangan , maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Guru sebagai pendidik harus berperan aktif untuk dapat menerapkan 

metode diskusi dalam proses kegiatan pembelajaran sehingga setiap 

pembelajaran yang diperoleh siswa menjadi berarti. Pembelajaran dengan 

menerapkan metode diskusi supaya hasil belajar siswa meningkat. 

2. Dibandingkan dengan metode ceramah pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi ternyata dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, untuk itu diharapkan para guru dapat menerapkan dan 

menggunakan metode diskusi pada proses pembelajaran. 

3. Dalam menerapkan metode diskusi guru merupakan sosok yang selalu 

ditiru oleh siswa. Selain itu guru juga mempunyai peran yang cukup 

berarti dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga perlu terus berperan 

serta aktif untuk memperbaiki proses pembelajaran, mampu menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, bersifat inovatif, memanfaatkan sarana 

yang ada dan bila sarana tidak ada guru harus mampu membuat sendiri , 

jadi guru dituntut untuk kreatif. 

4. Dibiasakan kepada siswa untuk menerima hal yang baru dalam metode 

pembelajaran. 

 


