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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis seperti disampaikan pada bab IV, dapat 

disimpukan bahwa melalui metode pembelajaran moderasi dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 029 

Padang Mutung  Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar khususnya pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum dilakukan tindakan aktivitas 

belajar mencapai rata-rata 54,63% dengan kategori “kurang tinggi” karena 

berada pada rentang 40%-55%. Sedangkan setelah dilakukan tindakan 

perbaikan dengan penerapan metode pembelajaran moderasi pada siklus I, 

aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan dengan rata-rata 63,14% pada 

kategori “Cukup Tinggi” karena berada pada rentang 56%-75%. Sedangkan 

pada siklus 2 juga terjadi peningkatan dengan rata-rata 75,53% dengan 

kategori “cukup Tinggi” karena berada pada rentang 56-75%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran moderasi 

dapat meningkatkan aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa kelas V 

di Sekolah Dasar Negeri 029 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. 
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B. Saran  

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian di atas, 

berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran moderasi yang telah 

dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran berkaitan dengan penerapan 

metode moderasi dalm proses pembelajaran sebagai berikut: 

1. Agar semua langkah-langkah strategi berjalan dengan baik, guru harus 

menggunakan waktu dengan baik agar prosen pembelran metode moderasi 

dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang efektif  

2. Setiap pembagian kelompok, guru harus berusaha agar setiap kelompok 

memiliki teman yang berbeda pada setiap pertemuan 

3. Guru dan siswa harus konsisten dengan waktu yang sudah ditetapkan 

4. Pada sat penerapan pembelajaran metode moderasi sebaiknya guru 

memberi semangat dan memberi dorongan kepada siswa supaya aktif 

dalam kelompoknya masing-masing 

Dan sebagai penutup, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini 

belum mencapai tingkat yang sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan 

kemampuan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah berusaha 

dengan baik sebagaimana kemampuan penulis dan ilmu yang penulis miliki. 

Sesungguhnya hanya kepada Allah SWT semata penulis dapat berserah diri 

dan memohon ampunan. Semoga apa yang penulis lakukan ada manfaatnya 

bagi kita semua. Amin yaa rabbal’ alamin…  

 


