
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penggunaan pembelajaran Debate dapat meningkatkan keterampilan bertanya 

siswa kelas V di SD Negeri 101768 Tembung dalam proses pembelajaran IPS 

pokok bahasan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan. 

Sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran Debate, 

tampak siswa masih kurang terampil dalam bertanya tetapi setelah dilakukan 

siklus I menggunakan pembelajaran debate terjadi peningkatan keterampilan 

bertanya siswa melalui observasi dan angket yaitu hingga akhir siklus I terdapat 6 

orang (17,6%) yang terampil, 11 orang (32,4%) yang cukup terampil, dan 17 

orang (50,0%) yang masih kurang terampil. Selanjutnya setelah dilakukan sikus 

II, terdapat 7 orang (20,7%) yang sangat terampil bertanya, 22 orang (64,6%) 

yang terampil dan 5 orang (14,7%) yang sudah cukup terampil bertanya. Dan 

dapat juga dilihat pada siklus pertama dengan jumlah 2465 dan rata-ratanya 72,5, 

dan pada siklus ke dua meningkat dengan jumlah 2714 dan rata-ratanya 79,82. 

Dan pada kegiatan observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran pada 

pertemuan 1 siklus I dengan jumlah 26 dan rata-ratanya 65 (baik), pada pertemuan 

2 siklus I dengan jumlah 30 dan rata-ratanya 75 (baik), pada pertemuan 3 siklus II 

dengan jumlah 33 dan rata-ratanya 82,5 (baik), dan pada pertemuan 4 siklus II 

dengan jumlah 38  dan rata-ratanya 95 (sangat baik). 

 

 

 

 



1.2 Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

ini maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru, hendaknya dalam melaksanakan pembelajaran guru menerapkan 

pembelajaran Debate dan terus memotivasi siswa guna meningkatkan 

keberanian siswa menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti tentang materi 

yang dipelajari. 

2. Bagi siswa, diharapkan untuk lebih giat dalam belajar dan tidak malu atau 

takut bertanya kepada guru tentang materi yang masih kurang dipahami atau 

kurang jelas, dan disarankan untuk dapat menghargai pertanyaan atau jawaban 

yang diajukan teman. 

3. Kepada Kepala  sekolah, dalam upaya meningkatkan proses pembelajaran 

hendaknya kepada kepala sekolah mengikut sertakan kepada guru-guru  dalam 

pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar agar guru lebih terampil 

menggunakan berbagai metode pembelajaran terutama menggunakan 

pembelajaran Debate. 

4. Bagi peneliti berikutnya jika ingin melakukan jenis penelitian yang sama 

sebaiknya dilaksanakan lebih dari dua siklus, agar tercapai keberhasilan 

belajar yang lebih efisien, aktif dan menyenangkan. 

 

 

 

 

 


