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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas seperti pada uraian hasil dan 

pembahasan yang dipaparkan di Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran melalui perpaduan pendekatan STM model GI dapat meningkatkan 

kompetensi dasar IPS pada siswa kelas 4 SD Negeri Semowo 01 Kecamatan 

Pabelan Kabupaten Semarang pada semester 2 tahun ajaran  2012/2013. Hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan ketuntasan unjuk kerja belajar siswa dari setiap 

siklus. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan perpaduan pendekatan STM dengan model GI dalam 

pembelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Semowo 01 Kecamatan Pabelan 

Kabupaten Semarang telah mengalami peningkatan unjuk kerja belajar IPS 

selama proses pembelajaran. Kondisi awal yang terjadi di kelas 4 ini, belum 

ada penilaian unjuk kerja siswa selama proses pembelajaran IPS. Setelah 

dilakukan perbaikan pada siklus I sebesar 20% (4 dari 20 siswa) dengan 

unjuk kerja yang tinggi. Kemudian perbaikan pada siklus II sebesar 70% (14 

dari 20 siswa) dengan unjuk kerja yang tinggi. Perbaikan pada siklus III 

terdapat 100% (20 siswa). Dari hasil penilaian unjuk kerja belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS tersebut, maka dapat dikatakan siswa sebanyak 

100% mendapat unjuk kerja yang tinggi. Perbandingan unjuk kerja yang 

tinggi antar siklus mengalami peningkatan sebesar 50% dari siklus I ke 

siklus II, dan sebesar 30% dari siklus II ke siklus III.  
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2. Dengan menggunakan perpaduan pendekatan STM dengan model GI dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan unjuk kerja belajar IPS dengan 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran yaitu menyimak masalah sosial 

di masyarakat, merespon masalah sosial, identifikasi maalah sosial, 

perencanaan pengumpulan data, pengumpulan data, analisis data, membuat 

solusi, diskusi, membuat kesimpulan serta presentasi. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Negeri Semowo 01 

Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang penulis dapat menyimpulkan berbagai 

saran agar dalam proses belajar mengajar pemahaman siswa menjadi meningkat.  

a. Bagi guru 

Sebaiknya dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan mudah 

diterima oleh anak, dan pembelajaran yang diberikan selalu dikaitkan dengan 

kehidupan nyata siswa dalam sehari-hari khususnya menerapkan  perpaduan 

pendekatan STM dengan model pembelajaran GI pada mata pelajaran IPS 

maupun mata pelajaran yang lain. 

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan unjuk kerja belajar pada mata pelajaran IPS maupun pada mata 

pelajaran yang lain. 

c. Bagi Sekolah 

Memberi masukan kepada guru tentang upaya meningkatkan unjuk kerja 

belajar dalam pembelajaran IPS maupun mata pelajaran lainnya menggunakan 

perpaduan pendekatan STM dengan model pembelajaran GI. Serta 

menyediakan sarana serta prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran.



 

 


