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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini akan dideskripsikan mengenai kesimpulan sebagai 

hasil dari analisis data penelitian yang berdasarkan pada rumusan 

masalah yang telah ditentukan, serta rekomendasi dari peneliti. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan rumusan 

masalah yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

dalam penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya: 

1. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan 

PAKEM untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas IV 

Sekolah Dasar adalah dengan menyusun RPP dengan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan 

PAKEM, baik pada siklus I maupun siklus II. Pada siklus I materi 

yang diajarkan adalah pada Tema 8 mengenai Daerah Tempat 

Tinggalku, dan pada siklus II Tema 9 mengenai Kayanya 

Negeriku. Setelah penyusunan RPP dibuatlah bahan ajar, LKS, 

media pembelajaran dan lembar evaluasi. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

PAKEM ini merupakah implementasi dari kegiatan perencanaan 

yang sudah disusun pada tahap perencanaan. Dengan kegiatan 

yang berpusat pada aktivitas siswa, aktivitas belajar siswa di dalam 

kelas ini berkembang melalui adanya motivasi.  
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Keterlaksanaan pendekatan PAKEM dapat meningkat dari siklus I 

ke siklus II. Pada karakteristik aktif, kegiatan pembelajaran dapat 

dengan stabil dilaksanakan dengan deskripsi kegiatan guru dapat selalu 

memancing siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapatnya, serta 

kegiatan pada LKS yang dapat membnagun pemahaman konsep siswa. 

Kemudian pada tahap kreatif, kegiatan pembelaaran dapat berjalan 

dengan stabil karena pada tahap ini seluruh siswa dapat 

mengembangkan kreatifitasnya seperti menyusun puzzle serta membuat 

poster menghemat energi. Kemudian pada tahap efektif ini dapat 

meningkat dengan deskripsi kegiatan pada siklus II ini kegiatan 

pembelajaran sudah cukup kondusif serta sudah tidak terlihat pemsahan 

mata pelajaran. Kemudian pada tahap menyenangkan, seluruh siswa 

pada siklus II, sudah terlihat senang dengan kegiatan pembelajaran, 

karena pada siklus I, masih terdapat banyak penugasan yang diberikan 

oleh guru sehingga siswa terlihat lelah. Selanjutnya juga terjadi 

peningkatan pada motivasi belajar siswa, pada indikator durasi kegiatan 

terjadi peningkaan dari siklus I ke siklus II dengan deksripsi kegiatan 

pada siklus II, peserta didik dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. 

Tidak terlihat peserta didik yang bermain-main dan mengganggu 

temannya seperti pada siklus I. Mereka mengisi waktunya dengan 

kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan proses pembelajaran. 

Kemudian pada indikator persistensi pada tujuan kegiatan ini dapat 

meningkat dikarenakan pada proses pembelajaran tidak terlihat peserta 

didik yang melakukan kegiatan yang mengacaukan pembelajaran. 

Seluruh peserta didik fokus pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 
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seperti membaca modul yang diberikan, melakukan kegiatan 

wawancara, dan membuat poster, serta pada saat kegiatan presentasi. 

Selanjutnya pada indikator ketabahan dan keuletan dapat meningkat 

dikarenakan pada siklus I, masih terdapat beberapa peserta didik yang 

ikut berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Peserta didik tersebut 

cenderung mengandalkan temannya yang lainnya serta mengeluh ketika 

diberikan tugas. Hal tersebut berbeda pada siklus II. Pada siklus II, 

peneliti membuat kegiatan pembelajaran lebih kepada kegiatan individu, 

dan kelompok kecil yang beranggotakan dua orang atau teman 

sebangku. Selain itu tugas yang diberikan juga tidak terlalu banyak. 

Kemudian pada indikator devosi dan pengorbanan ini dapat meningkat 

dikarenakan pada siklus I masih terdapat beberapa siswa yang tidak mau 

membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Berbeda dengan siklus 

II,  seluruh siswa bisa fokus dengan tugas yang diberikan sehingga tugas 

yang diberikan bisa selesai tepat waktu. Pada indikator yang terakhir 

yaitu arah sikap siswa terhada sasaran kegiatan terjadi peningkatan 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berjalan 

efektif, dikarenakan tugas yang diberikan tidak terlalu banyak dan 

diselingi dengan ice breaking.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada pelaksanaan dan hasil kesimpulan serta 

keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti 
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menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai acuan dalam menerapkan 

pendekatan PAKEM berikutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Guru 

a) Pendekatan PAKEM ini dapat digunakan dengan baik, 

dengan catatan guru harus dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. 

Agar siswa dapat paham dengan materi yang disampaikan. 

b) Kegiatan pembelajaran harus dapat dirancang sedemikian 

rupa. Agar penugasan yang diberikan kepada siswa tidak 

terlalu banyak. Karena, penugasan yang terlalu banyak 

diberikan kepada siswa dapat membuat siswa jenuh sehingga 

motivasi belajar siswa pun akan turun. 

c) Menggunakan media pembelajaran yang beragam, agar siswa 

tertarik dengan kegiatan pembelajaran. 

d) Kelas harus di desain sedemikian rupa agar kegiatan 

pembelajaran lebih menarik, dan guru tetap bisa mengontrol 

kegiatan pembelajaran dengan baik. 

 

1) Peneliti Selanjutnya 

a) Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

PAKEM ini, peneliti selanjutnya harus sangat memerhatikan 

waktu yang tersedia. Baik itu dari sekolah maupun dari 

kampus. Mengingat sekolah memiliki banyak kegiatan yang 

mengganggu jam pembelajaran sehingga memengaruhi 

kegiatan siklus peneliti. 
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