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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) pada mata pelajaran IPS Terpadu 

kelas VIII MTs Nahdlatul Ulama Krui tahun ajaran 2013/2014 maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan  Strategi SPPKB 

ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran IPS Terpadu dengan tahapan sebagai 

berikut :  

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan Strategi Pembelajaran 

Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) selain dengan mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran yang digunakan pada umumnya, perencanaan dari 

SPPKB ini juga mempunyai kesamaan dengan perencanaan yang dilakukan dalam 

Strategi Inkuiri, kedua strategi ini perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

terlebih dahulu sebagai bahan untuk melakukan dan mengembangkan proses 

Tanya jawab didalam kelas. Pada tahap perencanaan kedua strategi ini juga 

melakukan tahap orientasi dengan terlebih dahulu mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran serta menerangkan 

proses pembelajaran yang akan dilakukan.  
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b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan dilihat dari setiap tahapan-tahapannya, maka strategi 

SPPKB mempunyai kesetaraan dengan strategi Inkuiri, dimana tahapan dalam 

strategi inkuiri meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Akan tetapi 

untuk Strategi SPPKB jika dilihat dari hasil penelitian pada proses pelaksanaan 

strategi SPPKB dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga maka langkah-langkah 

yang efektif untuk dilakukan guru pada tahap pelaksanaan adalah memberikan 

apersepsi dan motivasi kepada siswa, orientasi, pelacakan, membagi siswa 

menjadi berkelompok, memperhatikan penataan ruang pada saat diskusi, 

konfrontasi, inkuiri, akomodasi dan tahap transfer.  

c. Tahap Evaluasi 

Dalam tahap evaluasi, pada dasarnya semua bentuk-bentuk evaluasi adalah baik, 

namun dalam penelitian ini peneliti mengujicobakan dua bentuk evaluasi yaitu 

dengan menggunakan evaluasi bentuk tes uraian dan bentuk non tes dengan unjuk 

kerja (Assessement Performance) dan hasilnya lebih menunjukan peningkatan 

dengan menggunakan evaluasi bentuk unjuk kerja (Assessement Performance) 

dengan mengamati 6 aspek diantaranya, aktifitas dalam kelompok, tanggung 

jawab individu, keberanian tampil, kemampuan mengajukan pertanyaan, 

kemampuan menjawab pertanyaan, dan kemampuan menggunakan bahasa yang 

baik. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi dalam SPPKB lebih 

tepat dilakukan dengan menggunakan evaluasi bentuk unjuk kerja, dikarenakan 

dengan melakukan evaluasi menggunakan penilaian unjuk kerja nilai siswa 
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mengalami peningkatan dan presentasi kelulusan didalam kelas peneliatan juga 

meningkat.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut : 

1.   Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) 

merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran IPS Terpadu untuk membantu siswa dalam proses berfikir 

dari hal yang sederhana seperti yang ada dikehidupan sehari-hari siswa, 

sehingga dapat melatih siswa untuk berani dan aktif mengemukan 

pendapat didalam kelas. 

2.   Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan 

mengenai Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir 

disarankan untuk melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih 

lama, sehingga kondisi kelas sudah kondusif dan lebih siap saat 

dilakukan pengambilan data, sehingga data dapat menggambark[an 

kemampuan siswa secara optimal. 


