
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB 

IV, maka  dapat dirumuskan kesimpulan tentang pembelajaran dengan 

menggunakan metode discovery pada pembelajaran tematik dengan tema 

“cita-citaku” kelas IVA SDN 5 Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas IVA SDN 5 Karang Anyar. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai rata-rata aktivitas siswa yang meningkat pada setiap siklusnya, yakni 

nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus I mencapai 50% yang termasuk 

dalam kategori “cukup aktif”, nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus II 

mencapai 81,25% yang termasuk dalam kategori “sangat aktif”. 

Peningkatan nilai rata-rata aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II yaitu 

31,25%. 

2. Dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa kelas IVA SDN 5 Karang Anyar. Data awal menunjukkan, dari 

24 orang siswa yang mengikuti pembelajaran, terdapat 16 orang siswa 

(75%) yang hasil belajarnya masih di bawah KKM atau dinyatakan belum 

tuntas. Sedangkan siswa yang dinyatakan tuntas hanya 8 orang siswa 
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(25%). Pada Siklus I terlihat dari 24 orang siswa, terdapat 14 orang siswa 

(48,83%) belum tuntas, sedangkan yang tuntas mencapai 10 orang siswa 

(41,67%). Jika dibandingkan dengan hasil belajar pada siklus I, jumlah 

siswa yang tuntas mengalami peningkatan dari 8 orang siswa (25%) 

menjadi 10 orang siswa (41,67%). Dengan demikian pada siklus I terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa sebanyak 2 orang siswa (8,33%). 

 

Pada siklus II, dapat dilihat bahwa dari 24 orang siswa terdapat 4 orang 

siswa (16,67%) yang nilainya belum tuntas dan terdapat 20 orang siswa 

(83,33%) yang nilainya tuntas. Jika dibandingkan dengan siklus I, jumlah 

siswa yang dinyatakan tuntas mengalami peningkatan dari 10 orang siswa 

(41,67%) menjadi 20 orang siswa (83,33%). Dengan demikian pada siklus 

II terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebanyak 10 orang siswa 

(41,67%). Sedangkan untuk nilai rata-rata kelas pada data awal sebesar 

61,73dan meningkat sebesar 4,42 menjadi 66,15 di siklus dan pada siklus 

II terjadi peningkatan sebesar 9,75 menjadi 75,9. Hasil belajar tersebut 

merupakan gabungan nilai dari seluruh aspek penilaian yaitu afektif, 

kognitif dan psikomotor. 

  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini dasampaikan 

saran-saran dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode 

discovery yaitu: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran  
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sehingga siswa dapat lebih memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

b. Siswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa untuk 

mengungkapkan pendapat dan ide-ide baru serta mengembangkan cara 

berpikir kritis dan kreatif.  

c. Siswa harus belajar dengan giat untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

dan meningkatkan hasil belajar. 

2.  Bagi Guru 

a. Guru harus menggunakan berbagai sumber, bahan  dan media 

pembelajaran secara maksimal. 

b. Guru memberikan motivasi dan dorongan kapada siswa agar lebih 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran 

c. Guru harus menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran agar 

dapat lebih maningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3.  Bagi sekolah 

a. Perlu dilakukan pengembangan proses pembelajaran dengan 

penggunaan berbagai macam metode dan media pembelajaran untuk 

menambah wawasan dan kemampuan guru dalam mengajar 

b. Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

4.   Bagi Peneliti Lain 

Dapat meneliti lebih lanjut penggunaan metode discovery dalam proses 

pembelajaran untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil  

belajar siswa. 


