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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dan saran hasil penelitian secara 

keseluruhan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, persebaran 

angket dan wawancara selama penelitian berlangsung. Adapun simpulan dan saran 

adalah sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Peningkatan partisipasi tanya-jawab siswa dengan menggunakan teknik 

menggali-menuntun (probing-prompting) dalam pembelajaran IPS di kelas 

VIII-C SMP Kartika XIX-2 Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada awal observasi  keterampilan guru dalam pembelajaran IPS 

dinilai masih rendah. Namun setelah diterapkannya teknik menggali-

menuntun (probing-prompting) mengalami perubahan menjadi lebih 

baik. Guru dalam setiap tahapan pembelajaran sudah mengalami 

peningkatan, dimulai dari apersepsi, memberikan motivasi kepada 

siswa, memberikan materi, mengajukan pertanyaan, memberikan 

kesempatan siswa untuk berpendapat serta menyanggah suatu 

permasalahan sampai menyimpulkan akhir pembelajaran dinilai sudah 

baik. Guru dinilai sudah mampu mengontrol kelas dengan baik, 

sehingga suasana kelas menjadi kondusif dan menyenangkan. 

2. Pada saat sebelum diterapkan teknik menggali-menuntun (probing-

prompting) kemampuan partisipasi tanya-jawab siswa sangat rendah, 

namun setelah diterapkannya teknik menggali-menuntun (probing-

prompting) mengalami perubahan dan peningkatan pada setiap 

siklusnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil 

observasi dan persebaran angket. Pada siklus I, rata-rata peroleh hasil 

partisipasi tanya-jawab siswa termasuk ke dalam kategori cukup. 

Selanjutnya pada siklus II mengalami peningkatan yaitu mendapatkan 
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predikat baik. Pada siklus II ini terlihat cukup signifikan.. Pada siklus 

III kemampuan partisipasi siswa mengalami peningkatan juga tetapi 

tidak signifikan dan tergolong pada kategori baik. Peningkatan 

kemampuan partisipasi tanya-jawab siswa juga dilihat hasil persebaran 

angket yang menunjukan respon positif terhadap penerapan teknik 

menggali-menuntun (probing-prompting) dalam pembelajaran IPS. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan selama 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung dapat disimpulkan bahwa 

penerapan teknik menggali-menuntun (probing-prompting) terbukti 

mampu meningkatkan partisipasi tanya-jawab siswa dalam 

pembelajaran IPS. 

3. Ada beberapa kendala yang dialami peneliti saat melakukan  

penelitian, diantaranya: 1) teknik menggali-menuntun (probing-

prompting) digunakan guru masih terasa asing untuk siswa sehingga 

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan teknik yang 

digunakan, 2) saat siswa sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran 

menggunak teknik menggali-menuntun (probing-prompting) masalah 

yang muncul adalah suasana kelas menjadi ricuh dan tidak kondusif, 

3) siswa malas mencari dan membaca berbagai informasi mengenai 

materi yang sedang dibahas sebelum pembelajaran. Upaya untuk 

mengatasi kendala yang muncul di dalam pembelajaran antara lain: 1) 

guru harus terlebih dahulu memperkenalkan teknik yang akan 

digunakan sehingga siswa tidak akan lagi merasa canggung saat proses 

pembelajaran berlangsung, 2) guru harus mampu mengkondisikan dan 

membagi fokus kepada seluruh siswa di kelas sehingga tidak ada lagi 

siswa yang mengobrol saat proses pembelajaran, 3) guru harus lebih 

memaksa siswa agar mau membaca sebelum proses pembelajaran, 

sehingga proses tanya-jawab saat pemeblajaran akan berjalan dengan 

lancar. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam menerapkan teknik 

menggali-menuntun (probing-prompting) dalam pembelajaran IPS untuk 

meningkatkan partisipasi tanya-jawab siswa, peneliti mengemukakan 

beberapa saran antara lain sebagai berikut: 

Bagi sekolah, penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan peneliti 

mengenai penerapan teknik menggali-menuntun (probing-prompting) untuk 

meningkatkan partisipasi tanya-jawab siswa ini dapat dijadikan salah satu 

pilihan untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga lebih 

meningkatkan partisipasi siswa terutama dalam pembelajaran IPS. Oleh 

karena itu, pihak sekolah perlu mendukung melalui penyediaan fasilitas 

penunjang agar guru dapat melakukan inovasi pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Bagi guru, penerapan teknik menggali-menuntun (probing-prompting) 

untuk meningkatkan partisipasi tanya-jawab siswa dapat dijadikan salah satu 

solusi dalam menghadapi permasalahan pembelajaran di kelas. Melalui teknik 

ini guru berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan siswa untuk mencari 

dan menemukan informasi yang benar. Namun sebaiknya guru harus benar-

benar memahami karakteristik kelas yang akan diteliti. 

Bagi siswa, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, siswa dapat 

memiliki kemampuan berpartisipasi sehingga dapat di dalam pembelajaran 

siswa dapat menganalisis, menjawab pertanyaan dari guru dengan baik, 

merumuskan pertanyaan tingkat tinggi dan tidak mudah percaya terhadap hal-

hal yang belum terbukti kebenarannya. 

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi inspirasi tersendiri bagi peneliti. Hasil 

penelitian ini bukan merupakan hasil penelitian yang sempurna, sehingga 

perlu adanya penelitian selanjutnya mengenai pengembangan metode tanya-

jawab dengan teknik menggali-menuntun (probing-prompting) untuk 
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meningkatkan partisipasi tanya-jawab siswa  atau penelitian dengan fokus 

yang berbeda. 


