
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif tipe example non example pada Siswa Kelas 

VIII.7 SMP Negeri 4 Pringsewu dapat meningkatkan aktivitas belajar 

Siswa. siklus I pertemuan pertama sebanyak 19 siswa dari 35 siswa 

dengan persentase 54,28% dan siklus I pertemuan kedua siswa yang aktif 

sebanyak 22 siswa dari 35 siswa dengan persentase 62,86. Siklus I dapat 

diambil rata-rata aktivitas siswa sebesar 58,57%. Kemudian siklus II 

pertemuan pertama siswa yang aktif sebanyak 24 siswa dari 35 siswa 

dengan persentase 68,57% dan siklus II pertemuan kedua siswa yang aktif 

sebanyak 26 siswa dari 35 siswa dengan persentase 74,28% dengan rata-

rata aktivitas belajar siswa siklus II sebesar 71,42%. Antara siklus I ke 

siklus II ada peningkatan aktivitas belajar sebesar 12,85%. Kemudian 

siklus III pertemuan pertama siswa yang aktif sebanyak 28 siswa dari 35 

siswa dengan persentase 80% dan siswa yang aktif pada siklus III 

pertemuan kedua sebanyak 32 siswa dari 35 siswa dengan persentase 
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91,42% dengan nilai rata-rata siklus III sebesar 85,71%. Ada peningkatan 

aktivitas belajar dari siklus II ke siklus III sebesar 14,29%. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe example non example pada Siswa Kelas 

VIII.7 SMP Negeri 4 Pringsewu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa yang tuntas pada siklus I sebanyak 19 siswa dari 35 

siswa dengan persentase 54,29%. Dengan nilai rata-rata 61,86. Sedangkan 

pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 25 siswa dari 35 siswa dengan 

persentase 71,43%. Nilai rata-rata pada siklus II sebesar 70,29. Dari siklus 

I ke siklus II ada peningkatan hasil belajar sebesar 17,29%. Siklus III 

siswa yang tuntas sebanyak 31 siswa dari 35 siswa dengan persentase 

88,57%. Dengan nilai rata-rata sebesar 80. Untuk siklus II ke siklus III 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 17,14%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analsis dan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan hasil 

belajar Siswa maka penulis menyarankan sebagai berikut. 

1. Hendaknya guru mengenalkan dan melatih keterampilan proses kooperatif 

sebelum atau selama pembelajaran. Agar siswa mampu menemukan dan 

mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Serta siswa dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai yang dituntut. 

2. Siswa hendaknya diberi wawasan atau tekanan untuk tidak sering alpa atau 

tidak masuk sekolah, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil 

belajar siswa. Selain itu siswa hendaknya dituntut untuk menguasai 
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sejumlah informasi yang berkaitan dengan materi pelajaran, sehingga di 

dalam kelompok siswa tidak bingung untuk mendiskusikan materi 

baginya, lebih dari pada itu siswa akan mampu mengembangkan kalimat 

dan potensinya secara mandiri. Diharapkan kemudian hari siswa tidak 

hanya berkembang intelektualnya saja tetapi mampu meningkatkan seluruh 

pribadi siswa termasuk sikap mental yang dimiliki. 


