
 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada diatas, hasil analisis data 

melalui penelitian tindakan dengan menggunakan metode group resumemenunjukkan 

bahwa hasilbelajar siswa secara individu mengalami peningkatan yang baik. 

Hasil belajar siswa dalam mengukur hasil pengamatan instrumen penelitian 

tentang hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh 

nilai diatas KKM 70% adalah sebanyak 12 orang siswa atau 67% dan siswa yang 

memperoleh nilai KKM rendah 6 orang siswa atau 33%. Memperhatikan hasil 

tersebut pada aspek hasil belajar yang dinilai pada siklus I tentang hasil belajar siswa 

yang meliputi tanggungjawab, kerjasama dan keberanian berdampak baik dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan metode Group Resume. Hal ini 

berarti bahwa hasil belajar siswa khususnya pada materi permasalahan sosial 

pelajaran IPS, sementara beberapa siswa belum mencapai kriteria KKM yang 

diharapkan. 

Hasil evaluasi belajar pada siklus II untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa 16 orang siswa atau 89% memperoleh nilai tuntas dan 2 orang 

siswa atau 11% yang belum tuntas hasil belajarnya, dari KKM yang ditentukan 

sekitar 70%. Artinya semangat belajar siswa cenderung membaik, namun karena 

keterbatasan guru, fasilitas, sarana, lingkungan belajar dan sumber belajar serta 

kurang komitmen orang tua menjadi hal yang memberi dampak pada proses 

pembelajaran siswa dikelas. 

Dengan demikian dari 18 orang siswa, terdapat 16 orang siswa atau 89% 

mencapai kriteria tuntas dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada 

materi permasalahan sosial pelajaran IPS atau dapat melebihi kriteria yang telah 

ditetapkan sebesar 70%, sementara 2 orang siswa atau 11%  belum mencapai kriteria 

tuntas dalam evaluasi belajarnya. 



 
 

 

Berdasarkan temuan ini pula jelas bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi 

"Jika Metode Group Resume diterapkan pada IPS, maka hasil belajar siswa 

meningkat SD Negeri 09 Mananggu Kecamatan Mananggu Kelas IV Kabupaten 

Boalemo".dapat diterima. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut; 

1) Penelitian tindakan kelas ini diharapkan menjadi acuan bagi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran ilmu kerjasama sosial (IPS). 

2)  Bagi peneliti kiranya dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam 

penerapan metode group resume. 

 


