
BAB V 

PENUTUP 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan penjelasan ataupun uraian pada pembahasan di atas maka peneliti dapat 

mengemukakan beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Penerapan model pembelajaran debat pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 9    Paguyaman 

yaitu, di mana penerapan model pembelajaran debat sudah diterapkan oleh guru-guru termasuk 

guru IPS dalam proses pembelajaran di dalam kelas akan tetapi masih terdapat beberapa orang 

siswa yang belum paham atau mengerti dengan materi yang di ajarkan oleh guru terutama 

dengan  pembelajaran dengan penggunan model pembelajaran debat ini. 

2. Faktor-faktor penghambat penerapan model pembelajaran debat pada mata pelajaran IPS di 

SMP Negeri 9 Paguyaman, adapun yang menjadi faktor-faktornya sebagai berikut: 

(a); Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang kurang menunjang di sekolah 

menengah pertama Negeri 9 Paguyaman (b); Terbatasnya sumber atau buku pelajaran (c); dan 

ruangan untuk di gunakan saat praktek pada mata pelajaran tertentu (d); Minimya pengajar atau 

guru (e); Serta sekolah ini selain masih satu atap dengan sekolah dasar, sekolah ini juga masih 

terpencil dan (f) Kurangnya penerapan model pembelajaran debat yang di terapkan oleh guru 

pada mata pelajaran IPS di kelas VIII dan hanya lebih monoton pada satu metode belajar saja. 

5.2 Saran 

      Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan 

saran untuk sekolah yaitu sebagai berikut: 

a. Hendaknya kepala sekolah agar lebih memeperhatikan fasilitas atau keadaan sarana dan 

prasarana di sekolah ini dalam halnya minimya guru, minimnya sumber pelajaran, minimya 

ruangan, dan bisa menyediakan tempat untuk siswa belajar sendiri seperti perpustakaan 

sekolah. 

b. Guru mata pelajaran IPS agar kiranya dapat menggunakan metode maupun model 

pembelajaran yang ada agar supaya dapat memotivasi siswa untuk belajar, dan metode-

metode belajar yang digunakan agar dapat disesuaikan metode maupun model pembelajaran 

yang diterapkan dan tidak terfokus pada satu metode belajar saja.   



c. Diharapkan agar pemerintah setempat dapat berpartisipasi dan memeperhatiakn apa yang 

menjadi kekurangan sekolah seperti halnya dalam urusan sarana dan prasarana sekolah agar 

dapat memberikan solusi ataupun jalan keluar dari kekurangan-kekurangan yang ada di 

sekolah itu sendiri.   
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