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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan sebagai inti 

dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang peneliti paparkan 

mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai 

permasalahan penelitian. Berawal dari kondisi pembelajaran siswa di kelas XI 

IPS-1 SMA Negeri 1 Sukaresmi sebelum diterapkannya metode proyek. Kondisi 

pembelajaran dinilai kurang efektif karena tidak ada variasi metode yang menarik 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Kondisi siswa pada saat jam 

pelajaran sejarah berlangsung di dalam kelas tampak tidak fokus dan malah 

melakukan kegiatan lain seperti mengobrol, memainkan gadget, bahkan tertidur. 

Sebelum menerapkan metode proyek diperlukan suatu perencanaan yang 

matang agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Perencanaan 

yang dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap siswa dan diskusi dengan guru 

mitra / kolaborator. Hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi selanjutnya peneliti 

menuangkan dan menjabarkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). 

Setelah perencanaan tahap selanjutnya ialah melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan ini dilakukan 

empat kali tindakan / pertemuan. Setiap pertemuan harus memiliki tiga buah 

kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setiap 

kegiatan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan berdasarkan 

karakteristiknya masing-masing. Berdasarkan penelitian ini kegiatan awal diisi 

dengan memeriksa kesiapan siswa, mendata kehadiran siswa, dan melakukan 

kegiatan apersepsi. Kegiatan inti dari pembeljaran ini ialah setelah guru 
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mendeskripsikan beberapa pokok pembahasan secara garis besar sebagai landasan 

berfikir bagi siswa, maka selanjutnya ialah kegiatan siswa secara kelompok untuk 

merencanakan dan menyusun sebuah proyek pembelajaran berdasarkan apa yang 

telah dibahas sebelumnya. Sebagai kegiatan penutup dari pembelajaran ini guru 

dan siswa sama-sama menyimpulkan materi dan guru menugaskan sesuatu yang 

akan digunakan dalam proyek selanjutnya guna memperlancar kegiatan 

pembelajaran. 

Setelah menerapkan metode proyek ini embelajaran sejarah dinilai 

mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari perubahan siswa dalam 

merespon pembelajaran sejarah yang diberikan. Dengan menerapkan metode 

proyek siswa terlihat lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran, siswa pun 

lebih kreatif serta aktif dalam bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Dengan 

demikian pembelajaran sejarah tidak harus terfokus pada penjelasan guru saja 

yang menghabiskan seluruh waktu pembelajaran dengan ceramah. Siswa dapat 

menciptakan suatu produk sebagai hasil dari pemahamannya terhadap materi. Hal 

ini menyiratkan bahwa dalam pembelajaran sejarah dapat dilakukan variasi 

kegiatan yang lebih baik dan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

sejarah. 

Perubahan hasil belajar yang diperoleh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 

Sukaresmi setelah diterapkannya metode proyek menunjukan hal positif dengan 

hasil belajar yang cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dengan 

menggunakan uji t sampel berpasangan serta hasil pengerjaan proyek siswa. Hasil 

belajar yang diperoleh siswa memperlihatkan peningkatan, peningkatan yang 

cukup signifikan terjadi pada tindakan pertama ke tindakan kedua. Hal ini dilihat 

dari nilai rata-rata siswa yang mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal 

serupa ditunjukan pada tindakan-tindakan selanjutnya, nilai siswa mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan pada tindakan kedua ke tindakan ketiga. Hal 

berbeda ditunjukkan pada tindakan keempat, hanya sedikit peningkatan hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa. Hal ini mengindikasikan adanya titik jenuh dalam 

diri siswa, maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengakhiri penelitian 
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tindakan kelas dengan menerapkan metode proyek di kelas XI IPS-1 SMA Negeri 

1 Sukaresmi. 

Sementara itu kendala dan solusi yang dihadapi oleh peneliti selama 

menerapkan metode proyek dalam proses pembelajaran di kelas XI IPS-1 SMA 

Negeri 1 Sukaresmi, antara lain yaitu mengenai; a) alokasi waktu dalam 

pelaksanaan penelitian; b) pada tindakan pertama masih banyak siswa yang 

nampaknya kurang memahami dari pembelajaran proyek, hal ini terlihat ketika 

banyak siswa yang berkali-kali bertanya kepada peneliti di luar kelas dan jam 

pelajaran; c) hasil pengerjaan proyek terkadang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan meskipun rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan 

proyek telah diberikan kepada siswa; d) kurangnya minat siswa untuk belajar 

membuat metode ini kurang efektif jika dilaksanakan di luar kelas, hal ini karena 

kurangnya pengawasan guru akan membuat hanya sebagian siswa yang 

mengerjakan proyeknya. 

Peneliti berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mencari 

solusi dari kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan penelitian 

diantaranya; a) alokasi waktu harus benar-benar diperhitungkan sebelum tindakan 

dilaksanakan dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap 

kegiatan termasuk gangguan-gangguan yang mungkin terjadi selama 

pembelajaran berlangsung; b) diperlukan penjelasan mengenai arahan-arahan 

kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa pada setiap tindakan. Arahan yang 

diberikan harus lebih spesifik tidak hanya tentang pembelajaran dengan 

menggunakan metode proyek secara umum, tetapi yang sesuai dengan proyek 

yanag akan dikembangkan pada pertemuan tersebut; c) proyek yang akan 

diberikan kepada siswa harus mempertimbangkan karakteristik kelas tempat 

dilaksanakannya penelitian, hal ini didasarkan pada pengalaman dalam 

melaksanakan tindakan pertama, proyek yang dikembangkan lebih bersifat teks 

sehingga membuat siswa kurang tertarik. Karakteristik siswa yang diteliti lebih 

tertarik kepada hal-hal yang menyenangkan, sehingga kemudian peneliti perlu 

menciptakan proyek yang bisa membuat siswa tertarik untuk mengerjakannnya; d) 
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pengerjaan proyek di luar kelas ternyata kurang efektif, antisipasi yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengatasinya pun menjadi kurang fungsional. Untuk itu, 

peneliti perlu membuat suatu proyek yang dapat dilakukan di dalam kelas, namun 

siswa pun memiliki beberapa pekerjaan yang perlu dipersiapkan sebelumnya di 

luar kelas. Hal ini dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu sehingga alokasi 

waktu dapat sesuai dengan yang direncanakan, selain itu siswa pun telah 

mempersiapkan materi pembelajarannya sebelum pembelajaran di kelas 

berlangsung. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas 

dengan menerapkan metode proyek dapat digunakan sebagai salah satu solusi 

untuk memecahkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran 

sejarah. Salah satu permasalahan pembelajaran yang peneliti lakukan ialah untuk 

mengatasi rendahnya nilai atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah. 

Selain itu, metode proyek juga dapat dijadikan sebagai salah satu variasi metode 

pembelajaran yang dilaksanakan dipersekolahan. Metode ini sangat fleksibel 

sehingga dapat disesuaikan dengan rencana pembelajaran ataupun kegiatan  yang 

diinginkan oleh guru. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan berdasarkan pengalaman 

langsung selama proses penelitian membuat peneliti ingin berkontribusi untuk 

memperbaiki metode yang telah dilaksanakan dan penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkegiatan dalam dunia 

pendidikan. Maka dari itu peneliti mengemukakan beberapa saran yang 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Peneliti berharap penerapan metode proyek dapat dikembangkan lebih 

baik lagi dalam setiap mata pelajaran yang dapat berkontribusi positif 

terhadap peningkatan mutu pembelajaran. 

2. Peneliti berharap guru-guru dipersekolahan dapat mengembangkan 

metode proyek sebagai salah satu variasi metode sehari-hari dalam 
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pembelajaran di kelas. Selain itu metode proyek ini dapat dijadikan 

salah satu solusi oleh guru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.  

3. Guru harus lebih cermat lagi dalam menciptakan proyek-proyek yang 

lebih keatif dan inovatif serta bermanfaat bagi siswa. Sehingga 

pembelajaran sejarah ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh 

siswa. 

4. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik akan 

mengubah pandangan siswa terhadap mata pelajaran sejarah yang 

dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan menjadi suatu 

pelajaran yang menyenangkan.dengan menyenangi suatu pelajaran siswa 

dapat memahami materi pembelajaran sejarah dengan mudah. 

 

 


