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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Dalam bagian ini akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi.kesimpulan dan 

rekomendasi merupakan pemaparan dari kondisi dan proses pembelajaran serta dari 

hasil temuan yang di dapat selama penelitian berlangsung di SMP Negeri 10 Depok. 

Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti memaparkan berbagai kondisi dan proses pembelajaran, dan 

temuan selama penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adapun 

kesimpulan yang diambil merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian sesuai dengan 

temuan di lapangan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran Cooperative Learning dengan Model Cooperative 

Script untuk meningkatkan kesadaran siswa SMP Negeri 10 Depok sebagai 

masyarakat global terlebih dahulu dengan merancang perangkat pembelajaran 

(rencana pembelajaran, silabus, media, materi dan lembar penilaian) yang 

disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Pada tahap orientasi sebelum 

diadakannya tindakan siklus, perencanaan hanya terbatas pada RPP dan materi 

buku paket pegangan guru saja, tetapi perencanaan dalam pelaksanaan tindakan 

siklus pembelajaran Cooperative Learning dengan Model Cooperative Script 

dalam Pendidikan Kewarganegaraan dari siklus pertama dampai siklus ketiga 

disiapkan perangkat-perangkat persiapan pembelajaran secara lengkap dan 

komprehensif. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Cooperative Learning dengan Model Cooperative 

Script untuk meningkatkan kesadaran siswa SMP Negeri 10 Depok sebagai 

masyarakat global dilaksanakan dengan langkah-langkah dan procedural yaitu : 

kegiatan awal/apersepsi, kegiatan inti dan kegiatan akhir/penutup. Pada kegiatan 
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awal membuka pembelajaran dengan salam, mencek kehadiran siswa, 

mengenalkan topik pembahasan, menyampaikan kompetensi yang harus 

dicapai, menjelaskan strategi pembelajaran yang akan dijalani siswa. Kegiatan 

inti yaitu siswa dibagi menjadi kelompok berpasangan yang terdiri dari dua 

orang dalam satu kelompok. Memberikan materi kepada siswa, setiap kelompok 

mendiskusikan siapa yang akan menjadi pembicara terlebih dahulu kemudian 

siapa yang berperan sebagai pendengar lalu masig-masing anggota kelompok 

membuat ringkasan dengan bahasa sendiri agar dapat mendeskripsikan secara 

lebih komunikatif. Setelah selesai maka masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil ringkasannya kepada teman-teman dengan menjadi 

pembicara/pendengar secara bergantian dan saling melelngkapi yang 

dilanjutkan dengan Tanya jawab dari teman-temannnya. Kegiatan akhir/penutup 

yaitu mengambil kesimpulan, melakukan post test lisan/tulisan, melakukan 

refleksi. 

3. Kendala dan persoalan yang ditemukan pada proses pembelajaran Cooperative 

Learning dengan Model Cooperative Script untuk meningkatkan kesadaran 

siswa SMP Negeri 10 Depok sebagai masyarakat global yang dihadapi adalah 

keterbatasan sumber pembelajaran, media pembelajaran, sarana/prasarana yang 

ada. Terbatasnya kesadaran siswa akan pengaruh teknologi menyebabkan siswa 

hanya menggunakan teknologi sebagai hiburan dan bukan sebagai sarana 

mempermudah belajar, kurangnya alokasi waktu untuk emempraktikan metode 

pengajaran secara inovatif menyebabkan guru terjebak pada cara lama dalam 

mengajar, yaitu kovensional, dimana guru sebagai pusat pembelajaran/teacher 

centered. Proses metode ini membutuhkan waktu lebih banyak, sementara 

waktu pelaksanaan metode ini harus disesuaikan dengan beban kurikulum. 
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Dalam mensiasati kendala tersebut pembelajaran tetap bermakna, efektif, aktif, 

partisipatif, menyenangkan.     

4. Usaha/upaya yang dilakuakan guru dalam mengatasi kendala dan persoalan 

proses pembelajaran pembelajaran Cooperative Learning dengan Model 

Cooperative Script untuk meningkatkan kesadaran siswa SMP Negeri 10 Depok 

sebagai masyarakat global: guru beserta observer senantiasa mempelajari 

teknik-teknik penerapan Model Cooperative Script di kelas dan menyesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan, pembagian kelompok adil, terdapat 

sosialisasi Model Cooperative Script melalui pihak terkait seperti MGMP PKn, 

meningkatkan sarana pendukung pembelajaran terutama buku sumber, Koran, 

majalah, media dan mensosialisasikan kepada siswa pentingnya belajar 

kelompok dalam membina proses pembelajaran secara gotong royong yang 

bertanggungjawab. 

B. Rekomendasi    

Berdasarkan hasil temuan Penelitian Tindakan Kelas tentang pembelajaran 

Cooperative Learning dengan Model Cooperative Script untuk meningkatkan 

kesadaran siswa SMP Negeri 10 Depok sebagai masyarakat global dari siklus pertama 

sampai siklus ketiga, maka pada bagian ini dikemukakan rekomendasi yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi banyak pihak terkait yang peduli terhadap Pendidikan 

Kewarganegaraan dan memiliki kontribusi kuat terhadap pengembangan Pendidikan 

Kewarganegaraan khususnya terhadap pendidik/edukatif  Pendidikan Kewarganegaraan 

di lapangan. Maka ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak-

pihak terkait, yaitu: 

1. Guru Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan terus berupaya untuk dapat 

mengubah pemikiran/paradigm dari pembelajaran konvensional yang selalu 
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menjadikan guru sebagai sumber pembelajaran (teacher centered ) beralih 

menjadi student centered di mana keterlibatan siswa harus lebih dominan dan 

partisipatif, penekanan metode ceramah berkurang dan lebih banyak 

memfokuskan diskusi, kolaborasi antar siswa dalam kelompok seshingga peran 

siswa sebagai penemu, pemecah dari persoalan-persoalan yang dihadapi secara 

gotong-royong dengan penuh tanggungjawab. Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan khususnya diharapkan terus berupaya mengembangkan 

kompetensi keahlian pedagogiknya melalui pelatihan-pelatihan /penataran-

penataran, atau melalui MGMP PKn sehingga bisa menjadi pengembang model 

bahkan penemu model pembelajaran. 

2. Kepala Sekolah, merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara dominan 

dan sangat strategis dalam pengembangan institusi sekolaah terutama pada  

ranah pengambilan kebijakan, maka seyogyanya konsistendalam member 

teladan dan contoh yang baik dalam prose pembelajaran, member motivasi dan 

semanagat kepada anak buahnya untuk mengembangakan potensi yang 

dimilikinya dalam mengembangkan potensikeilmuan melalui pelatihan-

pelatihan, serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang memudahkan guru 

untuk mengembangkan inovasinya dalam pembelajaran sehingga berdampak 

pada hasil lulusan yang juga berkualitas.  

3. Dinas Pendidikan Kota Depok, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu input dalam meningkatkan profesionalitas guru dalam 

memperbaiki kualitas pembelajaran, khusunya pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan, sehingga pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak 

hanya terbatas peroseb belajar di kelas, tetapi juga member dampak pengiring 

sebagai salah satu faktor yang melahirkan sifat dan sikap yang baik pada siswa 



204 

 

Siti Hanifah, 2013 
Penerapan Model Cooperative Script Dalam Meningkatkan Kesadaran Siswa Sebagai Masyarakat Global 
Pada Pembelajaran PKN (Penelitian Tindakan Kelas Di Kelas IX-8 SMP Negeri 10 Depok) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

dan siswa memiliki tingkat kesadaran sebagai tidak hanya warga Depok saja 

tetapi juga warga dunia. Di damping itu, untuk meningkatkan kualitas 

kemmapuan professional guru Pendidikan Kewarganegaraan, seyogyanya agar 

difasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan guru, termasuk pelatihan mengenai 

model-model pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang diandu oleh ahli-

ahli yang mempunyai kulaitas dan kepakaran dibidangnya. 

4. Peneliti selanjutnya, pada penenlitian ini terfokus mengenai pembelajaran 

Cooperative Learning Model Cooperative Script dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran siswa dengan hasil baik, 

naumun demikian kehidupan pembelajaran di sekolah  merupakan kondisi 

dinamis bergerak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, maka hendaknya bagi 

peneliti selanjutnya untuk meneliti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

bukan hanya terfokus pada kesadaran siswa sebagai masyarakat global saja, 

namun dari aspek-aspek lain dari Pendidikan Kewarganegaraan secara 

komprehensif bisa menjadi perhatian.  


