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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP                                                                                                        

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan 

metode pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review)  sebagai 

salah satu upaya dalam meningkatkan hasil belajar pada materi pokok sistem 

pencernaan manusia di SMA YATPI Godong-Grobogan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Hasil belajar peserta didik dengan penerapan metode pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, Review) khususnya pada materi pokok 

sistem pencernaan manusia mengalami peningkatan yaitu dari nilai diskusi 

siklus I dengan rata-rata 62,2 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh 

peserta didik) 76,67%, meningkat menjadi 75,73 dengan ketuntasan belajar 

klasikal (seluruh peserta didik) 90,9% pada siklus II. Sedangkan nilai 

evaluasi dengan rata-rata 62,25 dengan ketuntasan belajar klasikal (seluruh 

peserta didik) 75,75% meningkat menjadi 76,30 dengan ketuntasan belajar 

klasikal (seluruh peserta didik)  93,93% . Maksudnya, pada siklus I, ada 7 

peserta didik yang tidak tuntas dalam nilai diskusi serta 8 peserta didik yang 

memperoleh nilai evaluasi di bawah KKM (62), sedangkan pada siklus II, 

hanya ada 3 peserta didik tidak tuntas nilai diskusi dan 2 peserta didik yang 

nilai evaluasinya di bawah KKM. 

2. Hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) untuk 

meningkatkan hasil belajar pada materi sistem pencernaan makanan manusia 

antara lain : 

a. Motivasi dari peserta didik untuk belajar masih tergolong rendah 

apalagi ketika guru tidak mampu bersikap tegas dalam pembelajaran 

maupun pemberian nilai hal tersebut akan sedikit demi sedikit 

mengalami perubahan apabila mulai didukung dari berbagai pihak yaitu 

keluarga dan sekolah.   
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b. Adanya keterbatasan buku disekolah, walaupun didukung referensi dari 

internet, tetapi tanpa adanya kreatifitas peserta didik untuk mencari 

sumber materi dari tempat lain, juga akan menjadi hambatan 

terlaksananya pembelajaran dengan metode SQ3R sehingga hasil 

belajar tidak mencapai indikator yaitu nilai 62 (sesuai KKM).   

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar, maka peneliti merasa perlu memeberikan saran-

saran, antara lain : 

1. Bagi sekolah, diharapkan sedikit demi sedikit dapat melengkapi sumber 

belajar (buku/ alat peraga) sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi dengan cara belajar dengan fasilitas yang ada. Atau 

dengan cara diharapkan kepada para pengajar atau pendidik untuk senantiasa  

memberikan suatu variasi dalam penyampaian  materi pelajaran bagi peserta 

didik. Mampu memilih suatu metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. 

Dengan harapan supaya peserta didik bisa lebih aktif mengikuti jalannya 

proses pembelajaran di kelas. 

2. Bagi guru, sebaiknya guru selalu berusaha untuk membimbing kegiatan 

peserta didik dalam kerja kelompok. Bertujuan agar setiap peserta didik tidak 

saling menggantungkan diri dengan peserta didik yang  lain dan benar-benar 

dapat bekerjasama dengan anggota kelompoknya. Sehingga ketika 

mengerjakan tugas dengan kerja kelompok ataupun sedang berdiskusi, setiap 

peserta didik turut aktif dan mengutarakan pendapat di dalam kelompok 

mereka. 

3. Bagi peserta didik, sebaiknya ketika guru menerapkan suatu metode 

pembelajaran di kelas, mereka dapat mengikuti instruksi guru dengan baik 

agar hasil yang dicapai bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. 

Dengan begitu, akan tercipta kerjasama yang baik antara guru dan peserta 

didik selama proses pembelajaran berlangsung. 
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C. PENUTUP 

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa 

mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas Rahmat, 

Taufiq dan Hidayah-Nya. 

Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai 

pihak tetap peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti 

pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Akhirnya tidak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga 

amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amien. 

 


