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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan  

Dari hasil proses pembelajaran pada siklus 1 sampai siklus 3 serta 

temuan yang diperoleh pada penggunaan metode pembelajaran PQRST materi 

usaha-usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia kelas V 

SD Negeri 01 Jatisobo, Jatipuro setelah guru berupaya memperbaiki strategi 

dan mengubah metode pembelajaran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Metode pembelajaran PQRST dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Metode pembelajaran PQRST dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada 

siswa  kelas V SD Negeri 01 Jatisobo. 

3..Dari hasil penelitian prosentase nilai diatas 70 ( KKM ), siklus I 36 %, 

siklus II 64% siklus III 100%  terjadi peningkatan nilai jadi hipotesis 

diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I, siklus II, dan siklus III dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi : “ Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Melalui Penerapan Metode PQRST Pada Siswa Kelas V SDN 01 

Jatisobo Kecamatan Jatipuro Tahun Pelajaran 2010/2011 “ telah terbukti 

kebenarannya.  
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B. Implikasi 

Implikasi yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memungkinkan adanya temuan-temuan positif kearah 

pengayaan pengetahuan dalam pembelajaran IPS. Penelitian ini juga 

membuka wawasan pemahaman dan pendalaman materi pembelajaran IPS 

sekaligus memperkaya khasanah  pembelajaran IPS menggunakan metode 

pembelajaran PQRST. 

2.   Implikasi Secara Praktis 

Penelitian ini memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang 

(PTK) sehingga dapat memacu guru maupun peneliti lain untuk 

melakukan penelitian sejenis. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan 

untuk mengembangkan pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif serta 

dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru yang ingin menggunakan 

metode pembelajaran PQRST. 

C. Saran 

Berkaitan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Guru 

a. Dalam melaksanakan pembelajaran matematika guru hendaknya dapat 

memanfaatkan dan memilih metode pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan materi pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi 

efektif.  
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b. Guru harus pandai menerapkan pendekatan yang sesuai untuk 

mengajarkan suatu materi, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam 

proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kemampuan belajar siswa. 

c.  Hendaknya guru pada saat kegiatan pembelajaran tidak hanya terpaku 

pada satu sumber saja. Namun juga harus kreatif dalam mencari 

pengetahuan dari sumber belajar lain sebagai tujuan pembelajaran 

PQRST.  

2. Bagi Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah hendaknya bekerjasama dengan pihak lain (komite 

sekolah) untuk mengupayakan pengadaan media pembelajaran IPS.  

b. Kepala Sekolah senantiasa menyarankan kepada guru untuk 

menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang tepat sesuai 

materi yang diajarkan.  

c. Kepala Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan potensi pengajaran individu, guru dan 

siswa. 

3. Bagi peneliti 

Hasil ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai penerapan melalui pembelajaran PQRST (Preview, 

Question, Read, Summarize, Test ) dalam lingkungan yang lebih luas. 

 

 


