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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 4 SD 

N 1 Kaligentong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali semester 2 tahun 

ajaran 2011/2013. Dengan diadakannya tindakan terhadap unjuk kerja siswa 

yang meliputi aktivitas mengobservasi, merumuskan masalah, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menguji hipotesis, membuat 

kesimpulan, membuat rekomendasi, membuat laporan, dan presentasi. Maka 

unjuk kerja siswa pada kategori tinggi pada siklus I pada tahap observasi 

mencapai 17% meningkat menjadi 73% pada siklus II dan meningkat menjadi 

100% pada siklus III. Pada tahap merumuskan masalah pada siklus I mencapai 

33% meningkat menjadi 67% pada siklus III dan meningkat menjadi 100% 

pada siklus III. Pada tahap merumuskan hipotesis pada siklus I mencapai 33% 

meningkat menjadi 67% pada siklus II dan meningkat menjadi 100% pada 

siklus III. Pada tahap mengumpulkan data pada siklus I mencapai 23% 

meningkat menjadi 77% pada siklus II dan meningkat menjadi 100% pada 

siklus III. Pada tahap menganalisis data pada siklus I mencapai 33% meningkat 

menjadi 67% pada siklus II dan meningkat menjadi 100% pada siklus III. Pada 

tahap menguji hipotesis pada siklus I mencapai 33% meningkat menjadi 67% 

pada siklus II dan meningkat lagi menjadi 100% pada siklus III. Pada tahap 

membuat kesimpulan pada siklus I mencapai 33% meningkat menjadi 67% 

pada siklus II dan meningkat menjadi 100% pada siklus III. Pada tahap 

membuat rekomendasi pada siklus I mencapai 33% meningkat menjadi 67% 

pada siklus II dan meningkat menjadi 100% pada siklus III. Pada tahap 

membuat laporan pada siklus I mencapai 20% meningkat menjadi 73% pada 

siklus II dan meningkat 100% pada siklus III. Pada tahap presentasi pada siklus 

I mencapai 37% meningkat menjadi 77% pada siklus II dan meningkat menjadi 

100% pada siklus III. Maka pada kriteria tinggi pada tahap observasi unjuk 

kerja siswa meningkat 56% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 27% dari 
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siklus II kesiklus III. Pada tahap merumuskan masalah unjuk kerja siswa 

meningkat 34% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 33% dari siklus II 

kesiklus III. Pada tahap merumuskan hipotesis unjuk kerja siswa meningkat 

34% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 33% dari siklus II kesiklus III. 

Pada tahap mengumpulkan data unjuk kerja siswa meningkat 54% dari siklus I 

kesiklus II dan meningkat 23% dari siklus II kesiklus III. Pada tahap 

menganalisis data unjuk kerja siswa meningkat 34% dari siklus I kesiklus II 

dan meningkat 33% dari siklus II kesiklus III. Pada tahap menguji hipotesis 

unjuk kerja siswa meningkat 34% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 33% 

dari siklus II kesiklus III. Pada tahap membuat kesimpulan unjuk kerja siswa 

meningkat 34% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 33% dari siklus II 

kesiklus III. Pada tahap membuat rekomendasi unjuk kerja siswa meningkat 

34% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 33% dari siklus II kesiklus III. 

Pada tahap membuat laporan unjuk kerja siswa meningkat 53% dari siklus I 

kesiklus II dan meningkat 27% dari siklus II kesiklus III. Pada tahap presentasi 

unjuk kerja siswa meningkat 40% dari siklus I kesiklus II dan meningkat 23% 

dari siklus II kesiklus III.  

Dalam penelitian ini hipotesis tindakan terbukti bahwa melalui 

penggunaan pendekatan inkuiri dengan model pembelajaran tipe jigsaw dapat 

meningkatkan unjuk kerja siswa mata pelajaran IPS kelas 4 SD N 1 

Kaligentong Ampel Boyolali semester 2 tahun ajaran 2012/2013. 

 

5.2. Saran 

5.2.1 Bagi Sekolah  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial sebaiknya 

memotivasi guru agar dapat memberikan pembelajaran dengan model 

pembelajaran dan pendekatan misalnya model pembelajaran tipe jigsaw 

dengan pendekatan inkuiri yang dapat mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran dan siswa merasa lebih tertarik dalam mengikuti proses 

pembelajaran serta dapat menuntut siswa untuk dapat berpikir tingkat 

tinggi. 



85 
 

 

5.2.1 Bagi Guru 

Hendaknya guru menerapkan model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar dan menuntut siswa 

untuk berpikir tingkat tinggi misalnya model pembelajaran tipe jigsaw 

dengan pendekatan inkuiri 

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat  menerapkan apa yang didapat di dalam penelitian ini ke 

dalam dunia pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




