
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IVc SD Negeri 1 

Metro  Utara,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  model  pembelajaran  kooperatif  berbasis 

portofolio dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IVc SD Negeri 1 Metro 

Utara Tahun Pelajaran 2009/2010.

Hal  tersebut dapat diketahui  bahwa selama tahapan-tahapan dalam siklus mengalamai 

peningkatan, yaitu: pada siklus I sebesar 67,39%, siswa yang tuntas belajar (Nilai ≥ 65) sebanyak 

14 orang (61%), dan yang belum tuntas belajar (Nilai ≤ 64) sebanyak 9 orang (39%). Pada siklus 

II mengalami peningkatan sebesar 1,31% menjadi 68,70%, seluruh siswa mengalami ketuntasan 

belajar, yaitu sebanyak 23 orang (100%). Pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 6,08% 

menjadi 74,78%, dari 23 siswa secara keseluruhan mengalami ketuntasan belajar (100%). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata peningkatan tiap siklus melalui penerapan model 

pembelajaran  kooperatif  berbasis  portofolio  dari  kegiatan  portofolio  tayangan,  portofolio 

dokumentasi dan portofolio presentasi sebesar 55,58% pada siklus I menjadi 66,23% pada siklus 

II,  dan  pada  siklus  III  meningkat  menjadi  84,02%.  Dengan  demikian,  penerapan  model 



pembelajaran kooperatif berbasis portofolio dapat meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa 

kelas IVc SD Negeri 1 Metro Utara Tahun Pelajaran 2009/2010.

B. Saran

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan maka peneliti menyarankan: 

3.1. Bagi siswa harus selalu menjaga kekompakan di dalam kelas dan kelompoknya serta 

mampu menjalin kerja sama yang baik dalam belajar-mengajar, senantiasa aktif  dan kritis 

agar proses belajar dan pembelajaran  menjadi kondusif dan bermakna sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

3.2. Bagi  guru  yang  mengampu  mata  pelajaran  lain  seperti  Matematika,  IPA,  Bahasa 

Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya dan Keterampilan 

dapat  mencoba  menerapkan  model   pembelajaran  kooperatif  berbasis  portofolio  dalam 

peningkatan prestasi  belajar  siswa  melalui  berbagai  kegiatan  atau  proses  yang 

dilaksanakannya. 

3.3. Bagi  pihak  sekolah,  orang  tua,  instansi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  dapat 

memberikan dukungan secara material  dan spiritual  kepada  siswa  dalam kegiatan belajar-

mengajar terutama jika pembelajaran dilakukan di luar sekolah.


