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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama tiga siklus, 

mulai dari siklus I sampai dengan siklus III dikelas VIII-C SMP Kartika XIX-2 

Bandung dengan jumlah peserta didik sebanyak 33 orang, adapun dalam 

penelitian tersebut peneliti melakukan penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe talking chips pada mata pelajaran PKn untuk meningkatkan keberanian 

berpendapat peserta didik, maka peneliti menarik simpulan umum, dan simpulan 

khusus. 

1. Simpulan Umum 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mendapatkan simpulan 

umum bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips mampu 

meningkatkan keberanian berpendapat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan pada setiap aspek indikator keberanian berpendapat yang telah 

dicapai oleh peserta didik selama tiga siklus, yaitu percaya diri, keterampilan 

dalam bertanya, kemampuan dalam menjawab pertanyaan, keterampilan 

berargumentasi, kemampuan menarik kesimpulan, dan kemampuan menolak dan 

menyatakan ketidak setujuannya dengan kata lain berbeda pendapat.  

2. Simpulan Khusus 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di deskripsikan, 

maka dapat ditarik simpulan khusus dari penelitian ini yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran PKn dipersiapkan dengan baik dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips. 

Perencanaan pembelajaran PKn dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe tlking chips adalah Pertama, menelaah silabus dan menyusun Rencana 

Program Pembelajaran (RPP) termasuk didalamnya materi pembelajaran, 

media pembelajaran seperti powerpoint dan bahan evaluasi seperti format 

penilaian. Kedua, membuat dan mengembangkan format observasi untuk 

melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

disampaikan dan keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif 



121 

 

Rahmawati Yesi Zunita, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAAN KOOPERATIF TIPE TALKING CHIPS DALAM 
MENINGKATKAN KEBERANIAN BERPENDAPAT SISWA PADA PEMBELAJARAN PKN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

tipe talking chips untuk meningkatkan keberanian berpendapat peserta 

didik pada mata pelajaran PKn. 

b. Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe talking chips untuk meningkatkan keberanian berpendapat 

siswa dilakukan selama tiga siklus. Proses pembelajaran pada setiap siklus 

terdiri atas, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada tahap 

pelaksanaan tindakan pada siklus I sampai dengan tindakan siklus III 

aktivitas peserta didik dan guru telah mengalami peningkatan. Fokus 

penelitian dan penilaian terhadap aktivitas guru pada siklus I masih 

dikategorikan cukup, Siklus II menunjukan kategori baik, dan Siklus III 

menunjukan bahwa  kategori sangat baik. Selain itu, fokus penelitian dan 

penilaian terhadap aktivitas peserta didik pada siklus I dikategorikan 

cukup, pada siklus II dikategorikan Baik, dan sementara pada siklus III 

dikategorikan sangat baik karena peserta didik sudah dapat 

mengembangkan indikator-indikator keberanian berpendapatnya, seperti 

kemampuan menjawab pertanyaan, keterampilan dalam bertanya, dan 

memberikan tanggapan. Hal tersebut terlihat saat proses diskusi 

dilaksanakan. 

c. Peningkatan keberanian siswa setelah diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe talking chips berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips telah 

berhasil meningkatkan keberanian berpendapat siswa di kelas VIII-C SMP 

Kartika XIX-2 Bandung. hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan 

yang cukup siginifikan dari setiap indikatornya, seperti: rasa percaya diri, 

kemampuan menjawab pertanyaan, keterampilan dalam bertanya, 

keterampilan dalam berargumentasi, dan kemampuan menyimpulkan.  

d. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe talking chips pada mata pelajaran PKn dikelas VIII-C secara umum 

adalah: Pertama, peserta didik masih terlihat kebingungan dan malu untuk 

berpendapat, Kedua, wakru yang disediakan dalam pembelajaran Pkn 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips 

dirasa kurang cukup sehingga penerapannya kurang maksimal. Adapun 
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upaya yang dilakukan dalam menghatasi kendala yang dihadapi dalam 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips yaitu 

Pertama, peneliti meberikan pemahaman dan merangsang peserta didik 

untuk percaya diri dan berani mengemukakan pendapatnya, Kedua 

mengoptimalkan waktu yang tersedia agar pembelajaran berjalan secara 

efektif dan efesien. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, temuan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan diatas maka ada implikasi yang harus diperhatikan dalam beberapa 

hal yaitu: 

a. Menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips  untuk 

mneingkatkan keberanian berpendapat peserta didik dalam pembelajaran 

PKn, diharapkan dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan efisien sehingga semua aspek PKn dan tujuan PKn untuk menajdikan 

warga negara yang baik dan cerdas dapat tercapai. Salah satu keterampilan 

yang berkaitan dengan berkomunikasi secara lisan adalah keberanian 

mengemukakan pendapat. Kemampuan dan keberanian mengemukakan 

pendapat peserta didik dapat terlatih dengan baik. 

b. Keberanian berpendapat merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dimiliki oleh peserta didik terutama dalam kaitannya sebagai warga negara. 

Kedepannya keberanian dan kemampuan mengemukakan pendapat akan 

berguna dalam kehidupan nyata sehingga akan menumbuhkan sikap toleransi 

dan saling menghargai. 

c. Penerapan model pembellajaran koopeeratif tipe talking chips secara umum 

bisa diterapkan terhadap materi apapun pada pembelajaran PKn.  

C. Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi dalam penelitian tindakan kelas dengan 

menerpakan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips untuk 

meningkatkan keberanian berpendapat peserta didik, sebagai bahan rekomendasi 
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dengan mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan maupun secara teoritis, 

yang akan disampaikan kepada beberapa pihak yang terkait yaitu: 

1. Bagi guru 

a. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips guru 

hendaknya melakukan persiapan dan perencanaan yang lebih matang agar 

kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

b. Mengingat pentingnya penggunaan model pembelajaran, maka guru dituntut 

untuk lebih kreatif dan inovatif, disesuaikan dengan kondisi peserta didik 

agar peserta didik tidak jenuh dan bosan dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Keberanian dan kemampuan mengemukakan pendapat hendaknya 

ditingkatkan lagi, sehingga peserta didik mampu memecahkan suatu 

permasalahan dan terlatih berani menyampaikan pendapatnya di masyarakat. 

b. Meskipun keberanian berpendapat peserta didik telah meningkat dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips , peserta 

didik hendaknya lebih berani bertanya atau berpendapat dengan 

menggunakan model pembelajaran lainnya, serta membiasakan diri 

mengoptimalkan fasilitas pembelajaran yang ada seperti buku, LKS, Internet 

dan sumber lainnya. 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan dukungan dan fasilitas untuk mengembangkan model 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga model pembelajaran 

yang digunakan lebih menarik. 

b. Sekolah senantiasa memberikan motivasi untuk melatih keberanian peserta 

didik dalam mengemukakan pendapatnya dan memberikan sarana bagi 

peserta didik untuk menyeruakan pendapatnya menyampaiakan aspirasi, 

kritik, dan sarannya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadaribahwa dalam penelitian tindakan kelas menganai 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe talking chips untuk 
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meningkatkan keberanian berpendapat siswa ini dirasa masih terdapat 

kelemahan. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian, penelaahan, 

pengembangan dan pembaharuan dalam penelitian tindakan kelas ini dalam 

upaya meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat pada tingkat 

kelas yang berbeda. 

5. Bagi Departemen/Institusi Pendidikan 

a. Sebagai pencetak para pendidik yang profesional, institusi pendidikan 

khususnya Departemen Pendidikan Kewarganegaraan sudah seharusnya terus 

meningkatkan kualitas lulusan dalam berbagai kompetensi, baik kompetensi 

profesional, kompetensi sosial maupun kompetensi pedagogik. 

b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan pengetahuan 

yang lebih luas kepada mahasiswa mengenai model-model pembelajaran 

untuk bekal mengajar ketika sudah menjadi guru.  


