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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri 

Rowoboni 02 kecamatan Banyubiru kabupaten Semarang bagi siswa kelas 4 pada 

semester 2 tahun ajaran 2012/2013. Setelah dilaksanakan perbaikan unjuk kerja 

IPS melalui siklus I, siklus II dan siklus III dengan pendekatan pembelajaran 

inkuiri dapat meningkatkan unjuk kerja, hal ini terlihat dari persentase 

peningkatan unjuk kerja pada siklus I skor perolehan dengan skor unjuk kerja 

tinggi sebesar 18%, pada siklus II meningkat menjadi 64% dan pada siklus III 

meningkat menjadi 100%. Jadi peningkatan persentase pada siklus I dan II sebesar 

46% dan persentase peningkatan dari siklus II ke siklus III sebesar 36%. 

Sedangkan pada perolehan skor unjuk kerja sedang dari siklus I yang semula 

11(50%) meningkat ke siklus II menjadi 7 (32%), disini siswa secara langsung 

mengalami kenaikan unjuk kerja. Kemudian pada siklus II dari 7(32%) siswa 

meningkat pada siklus III yaitu tidak ada yang menduduki skor unjuk kerja 

sedang. Pada perolehan skor unjuk kerja rendah pada siklus I terdapat 7 siswa atau 

(32%) meningat pada siklus II menjadi 1 siswa atau (4%). Hal ini berarti terdapat 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 28%. Pada siklus III tidak ada siswa 

yang memperoleh unjuk kerja rendah yang berarti terjadi peningkatan 96%. 

Penelitian ini dikatakan berhasil dengan ditunjukkan pencapaian skor 

unjuk kerja yang  100% dari seluruh siswa berhasil memperoleh skor pada unjuk 

kerja tinggi. Dalam penelitian ini hipotesis tindakan terbukti yaitu apabila 

pembelajaran menerapkan pendekatan inkuiri maka unjuk kerja IPS bagi siswa 

kelas 4 SD Negeri Rowoboni 02 pada semester 2 tahun ajaran 2012/2013 

meningkat. 
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5.2. Saran 

5.2.1 Bagi Sekolah  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial sebaiknya 

memot4asi guru agar dapat memberikan pembelajaran dengan model 

pembelajaran inovatif terutama pendekatan inkuiri sehingga siswa merasa 

lebih tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran.  

5.2.2 Bagi Guru 

1. Hendaknya guru mengembangkan hasil penelitian ini dengan 

penelitian yang terkait baik pada pendekatan pembelajaran dan pada 

penelitian unjuk kerja siswa.  

2. Hendaknya guru menerapkan proses pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar misalnya 

pendekatan pembelajaran inkuiri. 

3. Hendaknya guru melakukan penilaian tidak menggunakan penilaian 

hasil semata, namun juga melakukan penilaian proses seperti penilaian 

unjuk kerja siswa sehingga semua perkembangan siswa dapat dipantau 

dengan baik 

 

5.3.3 Bagi Siswa 

1. Siswa agar selalu aktif saat proses pembelajaran, berani mengutarakan 

kesulitan kepada guru selama belum faham tentang materi yang 

diajarkan, dan mau membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran. 

2. Siswa agar lebih memantapkan langkah-langkah pendekatan inkuiri 

terutama pada mata pelajaran IPS. 

 


