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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning type 

talking stick pada pembelajaran PKn dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pengamatan observer yang telah 

dilakukan terhadap siswa, mulai dari siklus I hingga mencapai indikator 

keberhasilan pada siklus II.  Terbukti dengan adanya peningkatan pada 

siklus I nilai rata-rata aktivitas belajar siswa mencapai 65,28 dalam 

katagori cukup aktif, kemudian meningkat pada siklus II menjadi 85,41 

dalam katagori sangat aktif dengan peningkatan sebesar 20,13. 

Pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning type 

talking stick pada pembelajaran PKn dapat meningkatkan kinerja guru.  

Terbukti dengan adanya peningkatan pada siklus I nilai rata-rata kinerja 

guru mencapai 68,21 dalam katagori cukup baik, kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 87,5 dalam katagori sangat baik.  
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2. Pembelajaran dengan menerapkan model cooperative learning type 

talking stick pada pembelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini sesuai dengan nilai hasil yang telah diperoleh siswa, mulai 

dari siklus I hingga mencapai indikator keberhasilan pada siklus II.  

Terbukti dengan adanya peningkatan pada siklus I nilai rata-rata 

ketuntasan belajar siswa mencapai 53,06, kemudian pada siklus II 

meningkat menjadi 85,28 dengan peningkatan sebesar 55,55. 

 

B. Saran  

Berdasarka kesimpulan di atas, dapat disarankan: 

1. Kepada siswa, agar meningkatkan belajar siswa guna memperkaya ilmu 

pengetahuan dan memperoleh hasil belajar yang baik. 

2. Kepada guru, agar memperhatikan metode pembelajaran yang akan 

digunakan dalam mengajar agar sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

3. Kepala sekolah, agar dapat selalu memberikan arahan dan sosialisasi 

yang baik kepada guru untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap  

pembelajaran, khususnya dalam penggunaan model pembelajaran. 

4. Kepada mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, agar lebih 

memahami tugas seorang guru, mengatasi permasalahan yang dialami, 

sehingga dapat menjadi guru profesional dan menjadi contoh yang baik.   

 

  
 

 

 


