
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penggunaan metode diskusi mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi pokok peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah kelas V di MI Miftahus sibyan 

Tugurejo Semarang, hal ini dapat di lihat pada siklus I ada 21 siswa atau 

63,6% naik menjadi 28 siswa atau 84,8%. Ini menunjukkan pada siklus II 

siswa sudah aktif dan antusias dalam melakasanakan proses pembelajaran 

yang mereka lakukan atau aktif 

2. Penggunaan metode diskusi mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi pokok peraturan perundang-

undangan tingkat pusat dan daerah kelas V di MI Miftahus sibyan 

Tugurejo Semarang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menjawab soal; yang diberikan guru setiap siklus dimana pada pra siklus 

yakni 15 siswa atau 48,5%, mengalami kenaikan dari siklus I yakni 23  

siswa atau 69,7%, dan pada siklus II ada 29 siswa atau 87,9%. Hasil ini 

sudah mencapai indikator yang ditentukan yaitu 80%. 

B. Saran-saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Metode diskusi dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Dalam pelaksanaan diskusi, jika proses pemecahan masalah autentik untuk 

mencari dan mengkonstruksi pengetahuan dilakukan melalui percobaan, 

maka diperlukan kelengkapan alat-alat percobaan untuk mempermudah 

siswa melakukan percobaan dan memperlancar proses pembelajaran.  

3. Bagi peneliti mendatang, disarankan untuk memperhatikan apa yang 

menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian yang akan 



datang dapat terlaksana secara baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang 

mampu dipertanggung jawabkan. 

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah 

memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga kita semua 

dapat menggapai ketenteraman lahir dan batin untuk mengabdi kepada-Nya, 

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin. 

 
  


