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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah 

dijelaskan pada bab IV pada Penelitian Tindakan Kelas, proses pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn SMP Negeri 1 Bancak kelas 7d semester 2 tahun pelajaran 

2013/2014. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil pada setiap siklus. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatkan hasil belajar PKn siswa 

SMP Negeri 1 Bancak kelas 7d. Sebelum menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing atau pra siklus hanya 14 siswa dari 29 siswa  

yang tuntas atau 48,28%. Rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 62,9 dari nilai 

KKM ≥ 70. Pada siklus I menunjukan 62,07 % atau 18 siswa mendapat nilai 

diatas KKM ≥70 dan 37,93% atau 11 siswa mendapat nilai dibawah KKM ≤ 70. 

Nilai rata-rata siswa 71,38, pada siklus II menunjukan 82,76 % atau 24 siswa 

mendapat nilai diatas KKM ≥70 dan 17,24% atau 5 siswa mendapat nilai dibawah 

KKM ≤ 70 dan nilai rata-rata siswa 77,55. Jadi penelitian ini dikatakan berhasil 

karena hasil peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing menunjukan 82,76 % atau 24 siswa mendapat 

nilai diatas KKM ≥70  dan  telah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥ 80% 

dari 29 siswa mencapai nilai KKM ≥70. 
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan uraian pembahasan dapat dijelaskan implikasi teoritis dan 

implikasi praktis sebagai berikut: 

1) Implikasi Teoritis 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing dapat digunakan dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

PKn. penelitian ini sesuai dengan pendapat Lie (2005:12) keunggulan cooperative 

learning adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan hasil belajar adalah tipe 

kancing gemerincing, dan didukung oleh Solihatin (2011:5) yang berpendapat 

bahwa “Bekerja secara bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan 

meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar”.  

2) Implikasi Praktis 

a. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

kancing gemerincing berpengaruh pada peningkatan hasil belajar. 

b. Model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas 7d SMP Negeri 1 

Bancak pada Standar Kompetensi: 4.Menampilkan perilaku kemerdekaan 

mengeluarkan pendapat dan Kompetensi dasar: 4.2Menguraikan 

pentingnya kemerdekaan mengeluarkan pendapat secara bebas dan 

bertanggung jawab 
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5.3 Saran 

  Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatkan hasil 

belajar PKn siswa SMP Negeri 1 Bancak kelas 7d semester 2 tahun pelajaran 

2013/2014, maka peneliatian ini dapat menjadi masukan: 

1. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing dalam 

kegiatan belajar dapat menambah wawasan dan penguasaan guru terhadap 

strategi pembelajaran dengan model  pembelajaran yang variatif. 




