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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan 

rekomendasi yang berisi penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap 

penelitian yang didasarkan pada hasil analisis temuan penelitian. Bab ini 

juga diperuntukkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga 

penelitian ini dapat bermanfaat.  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya dan hasil 

pengolahan data penelitian pada bab IV, penelitian yang dilakukan di 

kelas XI Bahasa SMAN 10 Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, perencanaan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 

Gallery Walk untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis 

dalam pembelajaran sejarah diawali dengan peneliti melakukan diskusi 

bersama dengan guru mitra terkait permasalahan yang teridentifikasi, 

waktu penelitian serta materi pelajaran semester 1 tahun ajaran 2018/2019 

di kelas XI Bahasa. Setelah penentuan waktu dan materi, selanjutnya 

peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 

memilih Kompetensi Dasar (KD) dan menentukan tujuan pembelajaran, 

selain itu peneliti mempersiapkan kelengkapan penelitian seperti lembar 

observasi guru yang berkaitan dengan kesesuaian pengajaran yang 

dilakukan guru dengan RPP dan lembar observasi siswa yang berkaitan 

dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, catatan lapangan 

serta penilaian keterampilan berpikir kronologis. Strategi Gallery Walk 

yang digunakan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis 

dan karakter siswa kelas XI Bahasa yang pasif. Penyesuaian yang 

dilakukan antara lain, memilih metode diskusi kelompok kecil, 

menggunakan media timeline dalam power point dan penggunaan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) bergambar atau puzzle yang memuat pertanyaan 

analisis untuk mengukur keterampilan berpikir kronologis siswa serta 

langkah – langkah pembelajaran Gallery Walk di kelas menyerupai mini 

museum. 
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Kemudian peneliti menerapkan modifikasi Gallery Walk 

tersebut ke dalam RPP yang tahapannya terdiri dari pendahuluan, 

kegiatan inti dan penutup, yang disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, 

kompetensi dasar yang telah ditentukan hal ini dimaksudkan agar 

kegiatan pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Kegiatan 

pendahuluan merupakan tahap pembentukan kelompok yang terdiri dari 

5 kelompok dan pengukuran pengetahuan yang diketahui siswa mengenai 

materi pembelajaran dengan melakukan tanya jawab antara guru dan 

siswa pun dilakukan pada tahap pendahuluan. Pada kegiatan inti, terdapat 

kegiatan pemaparan materi secara singkat oleh guru dan setiap kelompok 

menerima bahan diskusi yang terdiri dari gambar atau foto tokoh yang 

disajikan dalam bentuk puzzle beserta pertanyaan yang relevan, hal ini 

merupakan salah satu tahap untuk mengukur indikator keterampilan 

berpikir kronologis. Selanjutnya terdapat kegiatan sebagai implementasi 

dari strategi Gallery Walk seperti diskusi kelompok, pencarian informasi 

dengan melakukan kunjungan ke kelompok lain serta pemaparan hasil 

diskusi yang dilakukan secara interaktif. Pada kegiatan penutup, peneliti 

akan meminta dan partisipasi siswa untuk memberikan simpulan, makna 

dari pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Kedua, pelaksanaan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 

Gallery Walk untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis 

siswa dilaksanakan sebanyak tiga tindakan dalam tiga siklus. Sesuai 

dengan perencanaan, peneliti mengelompokan siswa kedalam 5 

kelompok atau 5 display yang terdiri dari 6-7 orang dengan membagi rata 

siswa yang aktif dengan yang kurang aktif. Setiap anggota kelompok 

memiliki peran masing – masing yaitu sebagai guide terdiri dari 2 orang 

yang bertugas memaparkan informasi di display kelompok, visitor terdiri 

dari 2 orang yang bertugas untuk mencari informasi dengan melakukan 

kunjungan ke setiap display dan writer terdiri dari 2 – 3 orang yang 

bertugas untuk menuliskan hasil diskusi dan memaparkannya pada 

kegiatan presentasi. Pada tindakan pertama, guru memaparkan materi 

hanya melalui bantuan power point dan memberikan bahan diskusi berupa 

puzzle dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah 

disampaikan oleh guru sebelumya. Observer mulai mengamati kegiatan 

dari awal hingga akhir pembelajaran sesuai dengan tugasnya masing – 

masing dengan berpatokan pada lembar observasi, mendeskripsikan 

situasi kelas dalam catatan lapangan dan melakukan penilaian 

keterampilan berpikir kronologis siswa. Pada tindakan pertama ini, hasil 
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observasi menunjukan bahwa siswa masih kesulitan untuk mencapai 

indikator berpikir kronologis sehingga dibutuhkan refleksi untuk 

memperbaiki tahap penyampaian materi dan pertanyaan analisis pada 

LKS di pelaksanaan tindakan selanjutnya. Pada tindakan kedua sampai 

tindakan ketiga, peneliti mulai menggunakan media timeline pada power 

point untuk membantu proses penyampaian materi oleh guru dan 

menyusun pertanyaan analisis dalam LKS agar lebih jelas dan dimengerti 

oleh siswa 

Ketiga, peningkatan keterampilan berpikir kronologis siswa 

dalam pembelajaran sejarah dengan menerapkan strategi pembelajaran 

aktif tipe Gallery Walk terlihat dari setiap siklus tindakan. Setelah 

dilakukan tiga tindakan dengan menerapkan strategi Gallery Walk siswa 

terlihat semakin antusias dan berpartisipasi dalam pembelajaran, seperti 

intensitas siswa bertanya dan mengajukan pendapat semakin banyak. 

Peningkatan keterampilan berpikir kronologis dalam dari siklus I sampai 

siklus III ditunjang oleh pemilihan media yang tepat yaitu media timeline 

sehingga kesuluruhan peningkatan dari siklus I sampai siklus III 

mencapai 40%. Penggunaan media timeline dalam penerapan strategi 

Gallery Walk membantu siswa untuk memahami urutan awal, tengah 

hingga akhir suatu peristiwa sejarah serta menjelaskan keterkaitan antar 

peristiwa sejarah berdasarkan data yang diperoleh dan memaparkannya 

dalam LKS sesuai dengan pemahaman siswa. Maka dengan penerapan 

strategi pembelajaran aktif tipe Gallery Walk dapat mendorong siswa 

untuk lebih aktif serta menjadikan suasana proses pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan. Modifikasi metode, media dan penyesuaian strategi 

dengan tujuan pembelajaran dapat menjadi solusi untuk mengasah 

keterampilan berpikir kronologis siswa dalam memahami materi sejarah. 
Keempat, penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Gallery 

Walk untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa dalam 

pembelajaran sejarah menemui beberapa kendala. Adapun kendala yang 

dialami oleh peneliti sebagai guru model dalam proses pembelajaran 

sejarah diantaranya: pertama, peneliti mendapat kesulitan ketika 

menentukan indikator keterampilan berpikir kronologis yang akan diteliti 

karena minimnya sumber jurnal maupun artikel ilmiah. Kedua, pada awal 

pembelajaran dalam menerapkan strategi Gallery Walk situasi kelas tidak 

kondusif dikarenakan siswa belum memahami rancangan Gallery Walk 

sehingga menghambat pengamatan terhadap indikator keterampilan 

berpikir kronologis, untuk mengatasi hal ini peneliti mencoba 
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menggunakan media timeline dalam pembelajaran agar membantu 

pemahaman siswa terhadap materi sejarah yang sedang dipelajari. Ketiga, 

kesulitan dalam menyusun pertanyaan dalam LKS maka peneliti 

melakukan diskusi bersama guru mitra mendalam untuk menyusun 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa dalam LKS. Selanjutnya, solusi 

yang peneliti temukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait masalah 

penentuan indikator dan guru mitra terkait masalah perencanaan 

pembelajaran serta pelaksanaan di lapangan. Selain itu, peniliti 

melakukan modifikasi pada strategi Gallery Walk dengan menyusun 

tahapan pembelajaran dikelas agar pembelajaran sejarah menjadi 

menyenangkan serta melibatkan metode diskusi kelompok kecil dan 

diskusi panel agar siswa dapat berkontribusi aktif dalam bertanya maupun 

mengemukakan pendapat secara kelompok maupun individual.  
Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan dalam 

penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Gallery Walk untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa dalam 

pembelajaran Sejarah. 
 

5.2 Rekomendasi  

Dari hasil penelitian ini, sebagai bahan rekomendasi dengan 

mempertimbangkan hasil temuan baik di lapangan maupaun secara 

teoritis, maka beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru diharapkan untuk merencanakan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi, model, metode, teknik dan media pembelajaran 

yang lebih bervariatif dan tentunya disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan tentunya membuat pembelajaran 

sejarah agar tidak menjenuhkan bagi siswa terutama dengan penyampaian 

fakta – fakta sejarah berupa angka – angka tahun terjadinya peristiwa. 

Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Gallery Walk dalam penelitian 

ini dapat menjadi rekomendasi sebagai salah satu variasi dalam 

pembelajran sejarah yang dapat dikemas dengan berbagai metode 

maupun teknik pengajaran serta penggunaan media pembelajaran yang 

dapat menarik perhatian siswa untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 
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Sekolah diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran di 

sekolah menjadi lebih maksimal dengan menyediakan sarana dan prasana 

yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, seperti 

laboratorium sejarah atau lingkungan luar kelas yang dapat digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran. Serta diharapkan sekolah – sekolah lainnya 

dapat memberikan izin seperti SMA Negeri 10 Bandung kepada para 

calon peneliti untuk melakukan penelitian tindakan kelas demi adanya 

referensi bagi perbaikan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

  Bagi peneliti yang akan meneliti mengenai penerapan strategi 

pembelajaran aktif tipe Gallery Walk untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir kronologis siswa, sebaiknya melakukan kajian mendalam dengan 

mencari jurnal, artikel ataupun karya tulis ilmiah lain agar penerapannya 

dalam meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa pada mata 

pelajaran sejarah agar lebih baik kedepannya. Dan memastikan terlebih 

dahulu kesanggupan sekolah dan guru mitra yang akan dijadikan mitra 

dalam penelitian pada pra-penelitian. 

4. Bagi Departemen Pendidikan Sejarah  

  Bagi Departemen Pendidikan Sejarah memperbanyak kembali 

kajian mengenai teknik dan metode pembelajaran yang menarik dan 

mudah diaplikasikan oleh guru dalam pembelajaran sejarah agar menarik 

perhatian siswa dan membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. 

Selain itu, adanya kemudahan dalam mengakses jurnal, artikel dan karya 

tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan pendidikan maupun kajian 

sejarah agar dapat dijadikan sumber bagi mahasiswa departemen 

pendidikan sejarah yang akan melakukan penelitian. 


