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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunan metode diskusi buzz group (kelompok kecil yang terdiri dari 6 - 7 

orang siswa) dengan menambahkan variasi games yaitu games tebak gambar 

pada siklus I, games toples bertanya pada siklus II dan games pecah balon 

pada siklus III dapat meningkatkan minat belajar siswa. Variasi games yang 

disisipkan dalam metode diskusi membuat siswa lebih antusias mengikuti 

pembelajaran sehingga siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Adanya variasi games dalam metode diskusi buzz group berdampak pada 

adanya perkembangan minat siswa dan selalu terjadi peningkatan jumlah 

siswa dengan minat belajar dan hasil belajar tinggi dari siklus I ke siklus II 

dan siklus II ke siklus III. Perkembangan tersebut terutama terlihat pada 

siklus III dengan games pecah balon dan kelompok heterogen buzz group. 

2. Dengan adanya peningkatan minat siswa berdampak pada peningkatan hasil 

belajar siswa. Hal tersebut karena dengan adanya peningkatan minat siswa 

menyebabkan peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai konsep 

pembelajaran, meningkatkan keinginan siswa untuk berlomba dalam 
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mengajukan gagasan pemikirannya dan meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan :  

1. Bagi Guru  

Guru dapat menggunakan metode diskusi dengan menambahkan games tebak 

gambar, games toples bertanya dan games pecah balon sebagai alternatif 

metode pembelajaran untuk dapat meningkatkan minat siswa untuk lebih 

antusias dalam proses pembelajaran dan dapat lebih menguasai materi 

pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengikuti semua proses pembelajaran dan berperan dalam setiap 

penyampaian materi dari guru maupun dari siswa lain. Keikutsertaan siswa 

dalam setiap diskusi belajar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa juga akan 

meningkat. 

3. Bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas guna mendukung 

kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran diskusi maupun dalam melaksanakan metode pembelajaran 

lainnya. 

 

 


