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SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian dan temuan penelitian, beberapa simpulan 

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berik:ut : 

I. Peoerapan model pembelajaran pencapaian konsep dapat oieoingkatkan 

pemahaman konsep siswa kelas VIII - 7 SMP Negeri 2 Padanpi4impuan, hal 

ini diungkapkan dari basil analisis data pada si.klus 1 diperoleh gambaran 

persentase banyak siswa yang memiliki tingkat pemabaman konsep minimal 

c.ukup adalab 76,47% dari 34 siswa yang mengilruti tes. Pada siklus II 

diperoleh gambaran persentase banyak siswa yang memiliki tingkat 

pemahaman konsep minimal cukup adalah 85,29".41 dari 34 siswa yang 

mengikuti tes. Berdasackan basil siklus I dan siklus II terdapat peni.ngkatan 

pemaha.man siswa sebesar 8,82% dari 34 jumlah siswa yang mengilruti tes. 

2. Penerapan model pembelajaran pencapaian konsep dapat meni.ogkatkan kadar 

kmltivitas siswa kelas VIII - 7 SMP Negeri 2 Pad.aogsidimpuan, hal ini 

diuogkapkan dari basil analisis data pada siklus I diperoleh gambaran 

pe:r3entase kreativitas siswa yang memili.lci tingk.at kreativitas siswa minimal 

cukup adalah 64,70% dari 14 siswa yang mengilruti tes. Pada siklus II 

diperoleh gambaran persentase banyak siswa yang memili.ki tingkat kreativitas 

mini..mal cukup adalah 82,35% dari 34 siswa yang mengikuti tes. Bcrdasarkan 
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lwil sik.Jus I dan sikhJS 11 terdapat pening)catan kzeativitas siswa sebesar 

{ 7,65% dari 34 jum1ah siswa yang mengikuti tes. 

3. Penerapan model pembelajaran pencapaian lconsep dapat menitlgbtkan kadar 

aktivitas aktif siswa kelas Vlll - 7 SMP Ncgeri 2 Padangsidim:puan. hal ini 

diungkapkan dari hasil analisis data pads. siklus l diperoleh gambaran 

persentase [ata-rata kadar alctivitas aktif siswa scbesar 78,13%. Selanjutnya 

pada siklus II persentase lc.adar aktivitas aktif siswa sebesar 81.56%. 

4. Penetapan model pembelajaran pencapaian konsep dapat roeningk.atkan 

kemampuan guru mengelola pembelajaran, hal ini diungkaplca.n dari basil 

analisis data pada siklus I diperoleh rata-rata nilai kategori kenwnpuan guru 

mcngelola pembelajaran adalah 3,01 termasuk kategori baik. Sela!Yutnya pada 

sildus 11 diperoleh gambaran rata-rata nilai kategori kemampuan guru 

mengelola pembelajanm adalah 4,18 tcnnasuk pada kate&Oti balk. 

S. Respon siswa kelas Vlll - 7 SMP Negeri 2 Padangsidimpuan terhadap 

lcomponen dan kegiatan pembelajaran model pembe!JUaran pencapaian komep 

adalah positif. 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan penelitian yang diuraikan eli atas, dapat 

dikemukak.an beberapa saran sebagai berikut; 

I. Penerapan Model Pembelajaran Pcncapaian Koosep dapat meningbtka.o 

pemahaman konsep rnatemati.lta siswa. Temuan penelitlan, hasll ~alisis data, 

peranglcat pembelajaran, maupun instnune:n y8llg dihasilkan dalam penelitian 

179 



I· 

ini dapat dijadikan referensi daJam upaya peningkatan pemahaman konsep 

matematib. siswa pada jenjang yang berbeda 

2. PetlCrap8Jl model pembelajanm ~ kaosep dapat m,eningkatkan 

lcreativitas siswa kelas VIU -7 SMP Negeri 2 Padangsidi.tnp~ . Temuan 

penelitian, basil analisis data, perangkat pembelajarat~. roaupll? instrumen 

yang dihasilkan dalam. penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya 

peningkatan kreativitas siswa pada jeojang yang berbeda ataupun mata 

pelajarnn yang betbcda dengan penelitian ini. 

3. Diharapkan guru lebih dapat menguasai kelas dalm merniropin .diskusi pada 

saat pembelajaran berlangsung agar siswa tiadal:: melalruk.an kegiatan yang 

tidak relevan st:?Crti mengganggu teman, bercerita dan pe:rm.isi. 

4. Dilmnlpkan kepada pan. gUN dan peoeliti untuk: mengimp~cntasilcBn model 

pcmbelajaran pencapaian konsep pada pokok bahasan yang lain pada 

pelajaran matematika atau pad.a mata pelajaran yang sesuai. 
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