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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian data yang dilakukan terhadap penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing untuk meningkatkan motivasi 

belajar IPA siswa kelas V di SD 104208 Cinta Rakyat Tahun Ajaran 2016/1017. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah diterapkannya 

model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing, yaitu dapat 

dilihat dari pemerolehan angka motivasi belajar siswa secara klasikal pada 

siklus I pertemuan I yaitu sebesar 19% dan cukup meningkat pada siklus I 

pertemuan II yaitu 70,9% dan  pada siklus II pertemuan I yaitu sebesar 

90,3% dan cukup meningkat pada siklus II pertemuan II yaitu sebesar 

93,3%.  

2. Penelitian dilakukan dalam II siklus. Setiap siklus terbagi dalam 4 tahapan 

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yaitu, perencanaan 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 

3. Dapat diketahui pada siklus I pertemuan I tidak ada siswa yang memiliki 

kriteria sangat tinggi, 6 orang siswa  memiliki kriteria tinggi, 12 orang 

siswa  memiliki kriteria sedang dan 11 orang siswa yang memiliki kriteria 

rendah. Pada siklus I pertemuan II terdapat 4 orang siswa memeiliki 

kriteria sangat tinggi, 18 orang siswa memiliki kriteria tinggi, 3 orang 

siswa memiliki kriteria sedang dan 4 orang siswa memiliki kriteria rendah. 

Pada siklus II pertemuan I terdapat 9 orang siswa  memiliki kriteria sangat 
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tinggi, 119 orang memiliki kriteria tingi, 3 orang memiliki kriteria sedang 

dan tidak ada siswa yang memiliki kriteria rendah. Pada siklus II 

pertemuan II terdapat 10 orang siswa memiliki kriteria sangat tinggi, 19 

orang memiliki kriteria tingi, 2 orang memiliki kriteria sedang dan tidak 

ada siswa memiliki kriteria rendah. 

4. Secara garis besar dapat disimpulkan bawah model pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing dapat meningkatkan motivasi belajar 

IPA siswa kelas V. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan dari hasil belajar yang dilakukan, maka peneliti 

menyarankan: 

1. Hendaknya guru dapat mempertahankan penerapan model Pembelajaran 

kooperatif tipe kancing gemerincing untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

2. Kepala sekolah memberikan pelatihan merancang program-program 

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam penerapan model 

pembelajaran koperatif tipe kancing gemerincing untuk meningkatkan 

kotivasi belajar siswa. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian tindakan kelas dalam mengimplementasikan model-

model pembelajaran lainnya yang dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran. 

4. Hendaknya guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe kancing 

gemerincing dalam pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. 


