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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di MIN Ulum 

Sukamaju terhadap siswa kelas IV pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1. Penerapan teknik simulasi pada mata pelajaran PKn dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV MIN Ulum Sukamaju 

dapat dilihat pada hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

pada siklus akhir kegiatan aktivitas siswa menunjukkan peningkatan 

dari setiap siklusnya, siklus I memperoleh 36,11%, sedangkan siklus II 

memperoleh 65% atau tetjadi peningkatan aktivitas sebesar 28,89% 

5.1.2. Penerapan teknik simulasi pada mata pelajaran PKn dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MIN Ulum Sukamaju dapat 

dilihat berdasarkan basil belajar siswa selama pelaksanaan tindakan 

kelas dilakukan. Pada pra penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 

54,28, siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 59,28 pada siklus H 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 68,09 dari hasil belajar yang diperoleh 

disimpulkan bahwa pencapaian basil belajar mencapai nilai maksimum 

sesuai dengan indikator pelaksanaan tindakan kelas. Selain itu 

penerapan teknik pembelajaran PKn dapat meningkatkan pengelolaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, karena dalam proses 
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pelaksanaannya guru dituntut untuk dapat momotivasi siswa agar 

menjadi baik. 

 

5.2.Saran 

5.2.1 Bagi Siswa 

Dapat mengemban kreativitas siswa, karena melalui shnulasi siswa 

diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang 

disimulasikan dan memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang 

problematic 

 

5.2.2 Bagi Guru 

Dengan menggunakan variasi metode/teknik dalam pembelajaran dapat 

mencegah kejenuhan siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar, karena dengan adanya variasi atau hal baru yang tepat maka 

siswa akan lebih antusias dan terpancing dalam mengikuti 

pembelajaran. Penggunaan indikator yang cocok dalam pelaksanaan 

teknik simulasi serta dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan 

dapat menggunakan perencanaan pembelajaran yang lebih baik. 

 

5.2.3 Bagi Sekolah 

Untuk dapat melengkapi sarana dan prasarana yang dapat mendukung 

kegiatan belajar mengajar guna peningkatan prestasi dan mutu sekolah. 
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5.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini hanya mengkaji perbaikan pembelajaran mated sistem 

pemerintahan pusat dengan menggunakan teknik pembelajaran simulasi 

diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan materi pads 

kompetensi dasar/ indikator yang lain. 


