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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai 

kemampuan pemecahan masalah sosial konsep kesantunan anak SD dengan 

menggunakan model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS di kelas IV SDN 

Permata Biru dengan fokus materi pada permasalahan sosial maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan pembelajaran model resolusi konflik untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran IPS, khususnya 

pada materi masalah sosial konsep kesantunan anak SD ini mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Hal tersebut terlihat dari terlaksananya 

setiap tahapan dalam model resolusi konflik yang terdiri dari 6 tahap, yakni 

tahap pemberian waktu berpikir, komunikasikan, temuan dan keinginan pihak 

konflik (hal yang dibutuhkan), solusi pemecahan bersama (solusi curah 

pendapat), pilihlah ide terbaik, rencanakan dan tindakan. Pada siklus I tahapan 

model resolusi konflik ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini 

terlihat pada tahap pemberian waktu berpikir, komunikasikan dan penentuan 

ide terbaik siswa masih belum mampu mencerna dan menangkap mengenai 

permasalahan yang disajikan serta masih ragu dalam mengemukakan 

pendapatnya terkait permasalahan tersebut. Kemudian, pada siklus II, tahap 

pemberian waktu berpikir dan komunikasikan sudah terlaksana dengan baik, 

namun pada tahap penentuan ide terbaik siswa masih belum mampu 

menentukan solusi pemecahan yang tepat dari permasalahan yang disajikan, 

sedangkan pada siklus III tahapan model resolusi konflik ini sudah 

menunjukkan keterlaksanaan yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan peneliti dalam 

pembelajaran IPS melalui enam tahapan model resolusi konflik, menunjukkan 

bahwa model resolusi konflik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
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masalah sosial siswa, yang ditunjukkan dengan terjadinya perubahan positif 

terhadap siswa, seperti mulai terlihatnya kemampuan pemecahan masalah 

dalam diri siswa yakni respon siswa terhadap masalah yang dialami atau 

dihadapinya. Disamping itu, peningkatan ini juga terlihat dari pengamatan 

yang dilakukan peneliti terhadap kemampuan pemecahan masalah yakni 

terjadinya peningkatan terhadap indikator yang menjadi tolok ukur 

kemampuan pemecahan masalah pada kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan model resolusi konflik pada pembelajaran IPS.  

b. Kemampuan pemecahan masalah sosial konsep kesantunan anak SD dengan 

menggunakan model resolusi konflik mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya, dengan indikator pemecahan masalahnya yakni memahami masalah, 

mengidentifikasi dan memilih solusi serta menguji kebenaran. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemecahan masalah sosial siswa pada 

saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan awal sampai 

akhir pembelajaran yang didalamnya mencakup kegiatan kelompok dan 

individu, Adapun nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah sosial siswa 

pada siklus I adalah sebesar 60,74, siklus II adalah 64,17 kemudian pada siklus 

III kemampuan pemecahan masalah sosial siswa mengalami peningkatan 

kembali yakni sebesar 66,20. Pemerolehan nilai rata-rata tersebut didasarkan 

pada keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

kemampuan pemecahan masalah siswa juga diperoleh dari nilai evaluasi yang 

dikerjakan siswa secara individu pada akhir pembelajaran. Pemerolehan nilai 

untuk rata-rata evaluasinya yakni pada siklus I sebesar 69,56, siklus II sebesar 

78,22 dan siklus III sebesar 82,45. Berdasarkan perolehan rata-rata nilai 

kemampuan dan evaluasi dari tiap siklusnya menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah sosial konsep kesantunan anak SD dengan menggunakan 

model resolusi konflik ini mengalami peningkatan yang baik. 

 

5.2 Implikasi 
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Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sosial siswa konsep kesantunan 

anak SD pada pembelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan menggunakan model 

resolusi konflik. Berikut ini adalah uraian mengenai implikasi dari pelaksanaan 

model resolusi konflik dalam pembelajaran IPS di kelas IV, antara lain: 

a. Model resolusi konflik dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah, yang diterapkan pada pembelajaran IPS. Karena model 

resolusi konflik ini menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam setiap proses 

pembelajaran dan melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada 

pembelajaran IPS dengan kritis dan tepat. Pada pelaksanaannya, kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan model resolusi konflik 

yakni melatih siswa untuk belajar memahami dan mengidentifikasi terlebih 

dahulu permasalahan yang disajikan, untuk kemudian dirumuskan secara 

bersama melalui berbagai pertanyaan acuan mengenai masalah tersebut dan 

didiskusikan bersama alternatif atau solusi pemecahannya. Kegiatan ini 

memberikan pengaruh yang sangat bermakna terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa, sehingga dalam hal ini siswa sudah mulai membiasakan untuk 

belajar kritis dalam menentukan solusi pemecahan masalah dari setiap 

permasalahan yang dihadapinya.  

b. Kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan model resolusi konflik 

ini mengalami peningkatan pada setiap siklusnya dengan materi masalah sosial 

dalam perilaku santun anak SD, dimana siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran mulai dari memahami masalah yang disajikan, mengidentifikasi 

dan memberikan solusi sampai kepada proses pengujian atas solusi yang 

diberikan (penyimpulan), sehingga pembelajaran IPS yang disajikan menjadi 

lebih bermakna. Hal tersebut menjadikan kemampuan pemecahan masalah 

sosial siswa mengalami peningkatan dengan baik, yang terlihat dari proses 

pembelajaran yang dilaksanakan.  

 

5.3 Rekomendasi 
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Pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang pendidik dapat tercapai dan 

terlaksana dengan baik, apabila menggunakan suatu strategi pembelajaran yang 

inovatif dan disesuaikan dengan karakteritik perkembangan siswa. Karena hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

Berdasarkan pemaparan simpulan dan implikasi diatas, maka dalam hal ini peneliti 

memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai masukan terhadap suatu 

pembelajaran, sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah, dimana berkaitan dengan peningkatan suatu kualitas sekolah yang 

lebih baik, sebaiknya sekolah memberikan suatu keluasaan atau kesempatan bagi 

setiap pendidik dalam mempelajari dan mendalami secara sistematis mengenai 

model ataupun strategi pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif dan menarik 

sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa, seperti dengan menggunakan 

model resolusi konflik yang menuntut siswa untuk lebih aktif dan kritis dalam 

menentukan solusi pemecahan masalah yang diberikan atau dihadapinya, 

sehingga hal ini dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

permasalahan. 

b. Bagi guru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model 

resolusi konflik, sebaiknya dirancang dan dipersiapkan terlebih dahulu bahan 

ajar atau materi yang dirasa mampu dalam mengembangkan dan memupuk siswa 

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah terhadap penentuan 

solusi atas suatu masalah pada pembelajaran IPS SD, sehingga dalam hal ini 

guru hendaknya mengkaji lebih mendalam mengenai materi yang hendak 

dibahas dan sesuai dengan tahapan model resolusi konflik itu sendiri. Disamping 

itu, persiapan media ajar yang menunjang juga sangat berpengaruh dalam 

membantu siswa untuk lebih kritis dalam menggali dan mendalami setiap 

pembelajaran yang diberikan juga yang paling penting adalah pengelolaan kelas 

yang baik. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, model resolusi konflik ini akan lebih menyenangkan, 

menarik dan inovatif manakala dikemas dengan strategi yang tepat dan sesuai. 

Dalam hal ini, pada pelaksanaan pembelajarannya pengembangan kemampuan 
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berpikir siswa  dilatih lebih mendalam lagi dan disesuaikan dengan pengalaman 

siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, termasuk penyajian 

permasalahan yang diberikan itu harus yang uptodate. Disamping itu, pemberian 

penguatan kepada siswa pada setiap pembelajaran akan memacu dan memotivasi 

untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan antusias.  

 

 


