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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan teknik Giving Questions and Getting Answer dalam pembelajaran IPS kelas 

VII C di SMP N 1 Saptosari terbukti dapat meningkatkan kemandirian belajar. Hal 

tersebut dapat dilihat dari analisis hasil observasi, angket, dan catatan lapangan. Adapun 

hasil observasi kemandirian belajar siklus I yaitu sebesar 68%, dan siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 16% menjadi 84%. Sedangkan untuk hasil angket kemandirian 

belajar pada saat pra tindakan diperoleh hasil 66%, siklus I meningkat 6% menjadi 72%. 

Peningkatan persentase tersebut terus terjadi pada siklus II yang mengalami peningkatan 

sebesar 14% sehingga mencapai 86%. Dengan demikian hasil tersebut telah mencapai 

kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

2. Penerapan teknik Giving Questions and Getting Answer dalam pembelajaran IPS kelas 

VII C di SMP N 1 Saptosari terbukti dapat meningkatkan sikap menghargai pendapat 

orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis hasil observarsi, angket, dan catatan 

lapangan. Adapun data hasil dari observasi sikap menghargai pendapat orang lain siklus 

I diperoleh persentase sebesar 66%, siklus II meningkat sebesar 17% menjadi 83%. 

Sedangkan untuk hasil angket sikap menghargai pendapat orang lain pra tindakan 

diperoleh hasil 63%, dan pada siklus I meningkat sebesar 7% menjadi  70%, serta pada 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 13% menjadi 83%. Dengan demikian hasil 
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yang telah diperoleh tersebut sudah menunjukan keberhasilan tindakan bahkan  telah 

melampaui kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. 

B. Implikasi 

Implikasi dari keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan teknik 

Giving Questions and Getting Answer dalam pembelajaran IPS ternyata dapat kemandirian 

belajar dan sikap menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, guru harus menerapkan 

teknik Giving Questions and Getting Answer dalam pembelajaran. Salah satu hal yang perlu 

dilakukan oleh guru yaitu guru harus benar-benar paham teknik  Giving Questions and 

Getting Answer, serta menguasai strategi mengajar supaya kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar dan dapat mencapai hasil yang baik. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar guru IPS dan guru bidang studi lainnya, menerapkan teknik Giving 

Questions and Getting Answer dalam proses pembelajaran karena dapat membantu 

untuk meningkatkan kemandirian belajar dan sikap menghargai pendapat orang lain. 

2. Penggunaan alokasi waktu dan pengelolaan kelas yang baik harus lebih diperhatikan 

agar dalam pelaksanaannya dapat maksimal dan berjalan dengan lancar. 

3. Dalam mengikuti pembelajaran IPS melalui teknik  Giving Questions and Getting 

Answer, sebaiknya peserta didik lebih terlibat aktif. Aktif bertanya, menjawab dan 

memberikan tanggapan. Aktif dalam diskusi kelompok, serta menyampaikan 

pendapatnya saat diskusi. Aktif mengikuti dengan baik setiap tahapan pelaksanaan 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik. 

4. Guru sebaiknya mampu mengendalikan kelas, lebih tegas dalam menangani peserta 

didik yang tidak disiplin atau berbuat kesalahan saat pembelajaran. 

5. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan penerapan teknik Giving Questions 

and Getting Answer dalam pembelajaran IPS. 

  

 

 

 

 

 


