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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, pada bab 

ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pembelajaran menangani surat/dokumen kantor pada kompetensi 

dasar memproses surat/ dokumen kantor dengan menggunakan metode 

simulasi hasil belajar siswa menjadi meningkat. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya nilai rata-rata dari pra siklus sebesar 64,30 menjadi 72,17 

pada siklus I. Pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 77,87, sedangkan 

pada siklus III adalah 81,17 dengan presentase ketuntasan belajar siswa 

87,5%. 

2. Metode simulasi mampu mengembangkan kemampuan intelektual, 

memberikan wawasan dan kepercayaan diri. Siswa tidak merasa bosan 

didalam kelas serta memberikan semangat siswa dalam belajar hal ini 

dapat terlihat dari hasil angket.   

3. Metode simulasi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas, Hal ini 

terlihat dengan pembelajaran yang lebih menekankan siswa aktif dalam 

menangani surat/ dokumen kantor dengan menggunakan buku agenda dan 

kartu kendali. 
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B. Implikasi 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan 

metode simulasi mampu meningkatkan hasil belajar menangani surat/ dokumen 

kantor pada kompetensi dasar memproses surat/dokumen kantor. implikasi dari 

penggunaan metode simulasi dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas 

dalam menangani surat/ dokumen kantor. 

Penggunaan metode ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, 

namun juga memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Siswa merasa tidak  

bosan pada saat pembelajaran karena pembelajaran yang lebih menekankan siswa 

aktif dikelas. Siswa didorong untuk berinteraksi antara siswa dan guru sehingga 

belajar terasa menyenangkan di kelas. Guru tidak hanya mengandalkan modul saja 

tetapi lebih menekankan kepada siswa untuk mencari berbagai sumber informasi 

dalam memecahkan masalah.  

Berdasarkan data penelitian terlihat faktor penggunaan metode 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terutama pada mata 

pelajaran menangani surat/dokumen kantor. Oleh kerena itulah guru kemampuan 

guru dalam memberikan metode pembejaran yang sesuai sangat dibutuhkan guna 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

   

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis hasil 

penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan yang 

bermanfaat diantaranya: 
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1. Metode simulasi dapat digunakan sebagai alternatif yang dapat dilakukan 

oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata 

pelajaran menangani surat/ dokumen kantor. 

2. Sebagai guru sebaiknya dibekali kemampuan dalam membuat metode 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa yang dihadapi. 

3. Guru sebaiknya lebih menekankan siswa aktif dalam pembelajaran dikelas. 


