
 
 

65 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil temuan dari analisis data yang telah dilakukan, 

diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran Cooperative Script 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pelajaran matematika materi pokok 

sifat-sifat bangun datar di kelas V SD Negeri 101774 Sampali. Hal ini terbukti 

dari : 

1. Selama siklus I dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Script dari hasil observasi  pertemuan pertama siklus I, siklus I sebanyak 

75% siswa kreativitas belajarnya rendah, 25% siswa kreativitas belajarnya 

sedang, dan 0% siswa kreativitas belajarnya tinggi. Pada pertemuan kedua 

siklus I sebanyak 53% siswa kreativitas belajarnya rendah, 47% siswa 

kreativitas belajarnya sedang, dan 0% siswa kreativitas belajarnya tinggi. 

Namun hingga pertemuan kedua siklus I terjadi peningkatan kreativitas 

belajar siswa, dimana terdapat 47%  siswa yang kreativitas belajarnya 

tergolong sedang. Meskipun demikian, secara klasikal atau kelas 

peningkatan kreativitas siswa selama proses pembelajaran masih belum 

optimal karena masih kurang dari 75% dari indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. 

2. Setelah dilakukan perbaikan tindakan pada siklus II dengan menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Script, hingga pertemuan pertama siklus 

II sebanyak 31% siswa kreativitas belajarnya rendah, 55% siswa 

kreativitas belajarnya sedang, dan 14% siswa kreativitas belajarnya tinggi. 
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Hingga pertemuan kedua siklus II kreativitas siswa meningkat di mana 

dari hasil observasi terdapat 20% siswa kreativitas belajarnya rendah, 

58% siswa kreativitas belajarnya sedang, dan 22% siswa kreativitas 

belajarnya tinggi. Dari hasil penelitian, kreativitas siswa meningkat 

dimana dari hasil observasi terdapat 80% siswa telah tergolong kreatif 

(22% tergolong tinggi dan 58% tergolong sedang). Secara klasikal atau 

kelas peningkatan kreativitas siswa selama proses pembelajaran sudah 

optimal karena telah lebih dari 75% dari indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan. 

3. Dari hasil observasi guru terhadap peneliti saat melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Script  maka terjadi peningkatan dalam proses pengajaran. Dimana pada 

siklus I pertemuan I adapun nilai yang diperoleh peneliti sebesar 70% 

dengan kriteria baik, pada siklus I pertemuan II mengalami peningkatan 

menjadi 80% dengan kriteria baik. Kemudian pada siklus II pertemuan I 

peneliti mengalami peningkatan menjadi 85% dengan kriteria sangat baik, 

dan pada siklus II pertemuan II semakin meningkat menjadi 90% dengan 

kriteria sangat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peneliti 

berhasil menerapkan model pembelajaran Cooperative Script . 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai tindak lanjut diajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Kepada guru diharapkan untuk lebih inovatif dalam menggunakan meodel 

pembelajaran untuk mengajarkan materi-materi matematika, lebih 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar dan disarankan untuk dapat 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Script. 

2. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru juga diharapkan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih santai dan menyenangkan 

agar siswa tidak merasa tegang atau bosan dengan materi yang 

disampaikan serta diharapkan untuk dapat menciptakan kedekatan dan 

kebebasan kepada siswa mengembangankan kreativitasnya sehingga 

siswa lebih kreatif untuk menyelesaikan soal-soal, mengemukakan 

pendapat maupun ide-ide mereka tanpa rasa takut dan malu. 

3. Ketersedian sarana dan prasarana, seperti media maupun alat peraga yang 

dapat membantu guru menjalankan tugas mengajarnya sehingga dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar 

matematika. 

4. Bagi peneliti agar dapat menggunakan dan mengembangkan model 

pembelajaran Cooperative script di sekolah- sekolah lain pada materi 

yang sesuai. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian 

tentang penggunaan model pembelajaran Cooperative Script dalam 

meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar matematika, dan disarankan 
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untuk melakukan penelitian pada materi dan kelas yang berbeda sehingga 

diperoleh hasil yang lebih menyeluruh. 

 


