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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dan analisis data pada bab 

sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada penggunaan metode mnemonik terhadap peningkatan kemampuan 

mengingat siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas V. 

Secara khusus, kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengingat siswa pada aspek mengenali yang menggunakan 

metode mnemonik secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 

yang diajarkan dengan metode ceramah. Peningkatan kemampuan aspek 

recognizing (mengenali) tersebut dikarenakan siswa pada kelompok 

eksperimen dikenakan perlakuan dengan metode mnemonik teknik akronim, 

akrostik, dan Imagery visual. 

2. Kemampuan mengingat siswa yang menggunakan metode mnemonik pada 

aspek mengingat mengunakan metode mnemonik secara signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. 

Peningkatan kemampuan aspek  recall (mengingat) tersebut dikarenakan 

siswa pada kelompok eksperimen dikenakan perlakuan dengan metode 

mnemonik teknik akronim, akrostik, dan Imagery visual. 

B. Saran 

Bedasarkan analisis data hasil penelitian yang dirumuskan dalam simpulan 

di atas, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi beberapa 

pihak untuk pengembangan metode mnemonik dalam proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk pihak-pihak terkait, yaitu:  

1. Guru Mata Pelajaran 

Penggunaan metode pembelajaran menonik diharapkan memberikan 

motivasi pada guru dalam menggunakan model pembelajaran pada proses 

pembelajaran agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan materi 

yang sulit dapat tersampaikan dengan baik selain menggunakan metode ceramah 
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atau metode konvensional lainnya. Selain itu, guru juga dapat menggunakan 

metode mnemonik untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengingat siswa 

pada aspek mengenali dan mengingat Dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode mnemonik dapat dijadikan referensi dalam proses pembelajaran. 

2. Sekolah 

Bagi sekolah, metode pembelajaran mnemonik apabila digunakan 

diharapkan untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk menerapkan metode 

tersebut. Fasilitas yang menunjang tentunya dapat membantu keefektifan 

penggunaan model pembelajaran mnemonik pada proses pembelajaran di sekolah. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan lebih lanjut variabel-variabel yang nantinya akan dikaji 

mengenai penggunan metode mnemonik pada domain maupun aspek lainnya yang 

tidak menutup kemungkinan penerapan metode mnemonik dapat diterapkan pada 

jenjang mata pelajaran lain selain mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

 

  


