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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MI Darus Sa’adah 

kelas IV telah di uraikan sebelummya, dan dapat ditarik kesimpulan dari 

penelitian ini adalah :  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan peneliti di MI Darus 

Sa’adah Semarang, dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi 

kelompok sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS, dilakukan melalui tahapan-tahapan yang disebut siklus.  

Tingkat hasil belajar siswa kelas IV di MI Darus Sa’adah dapat di lihat 

tingkatan sekor pada pra siklus 59,7916 menjadi 64,791 pada siklus I dan 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 70. dari hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatanhasil belajar siswa menggunakan metode 

diskusi kelompok di MI Darus Sa’adah Semarang adanya peningkatan hasil 

belajar siswa berdasarkan perolehan sekor dalam bentuk presentase dengan 

jumlah sekor pada pra siklus 33.33%, pada Siklus I mengalami kenaikan 

menjadi 62,5%, dan mengalami kenaikan lagi pada Siklus II sebesar 87,5%. 

Berdasarkan skor yang dipaparkan yang ada di atas bahwa adanya 

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kela IV menggunakan 

metode diskusi kelompok. 

 

B. Saran  

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya, agar proses 

belajar mengajar lebih efektif dan lebih meningkatkan motivasi belajar siswa, 

maka peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah 

tersebut di atas sebagai berikut : 

1. Dalam proses belajar mengajar guru MI Darus Sa’adah di tuntut untuk 

benar -  benar menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin, agar 

materi tersampaikan secara maksimal dalam pembelajaran IPS  
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2. Kepada guru kelas hendaknya mengajar IPS dengan memberikan contoh 

tentang fenomena-fenomena kekinian dan berikan manfaat belajar IPS 

untuk diri siswa. 

  

C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam pembahasan skripsi ini, 

tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini di 

karenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis 

miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan 

demi perbaikan dan kesempurnaan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga 

amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis 

berharap, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi diri penulis 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumya. Amin 

 


