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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

rekomendasi tentang penelitian yang dilakukan. Dibawah ini akan diuraikan 

satu per satu sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan pembelajaran PKn dengan metode kerja kelompok di kelas V 

SD Negeri Sirnagalih Kabupaten Bandung dapat dikatakan berhasil. Pada  

awal pembelajaran PKn disambut dengan antusias siswa yang 

bersemangat belajar, karena melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Dan hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan. 

Mulai dari siklus I yaitu dengan rata – rata 57,7 ke siklus II dengan rata – 

rata 81,25 mengalami peningkatan sebesar 23,55 poin. Dan setelah 

menggunakan metode kerja kelompok pada materi keputusan bersama 

hasil belajar siswa semua mencapai KKM. Karena dengan kerja 

kelompok, siswa menjadi lebih antusias dalam belajar.   

2. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam 

hasil pembelajaran PKn dengan menggunakan metode kerja kelompok, 

antara lain : 

a.  Faktor – Faktor yang Mendukung Antara Lain : 
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• Faktor Guru 

Guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar setiap anak 

didiknya, oleh karena itu guru haruslah memiliki keterampilan 

mengajar dan memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa jangan hanya menggunakan metode ceramah saja karena 

siswa akan merasa bosan ketika sedang belajar. 

• Faktor Siswa 

Siswa adalah subjek belajar, siswa sangat menentukan dalam 

peningkatan hasil pembelajaran. Yang harus diperhatikan pada 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar adalah karakteristik siswa 

itu sendiri. Karena tanpa siswa, pembelajaran tidak akan terlaksana 

dan keberhasilan suatu pembelajaran pun tidak akan dapat dilihat 

atau diukur. 

• Faktor Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu pendukung dalam pembelajaran 

karena tanpa kurikulum tujuan pembelajaran tidak akan terlaksana 

dengan baik. 

b. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan Antara Lain  : 

• Memerlukan perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan 

pembelajaran,  yaitu dengan mengkaji program pembelajaran, 
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pokok bahasan serta materi yang sesuai untuk disampaikan kepada 

siswa dengan menggunakan metode kerja kelompok. 

• Sulitnya mempersatukan siswa, antara siswa yang pintar dan yang 

kurang pintar. Karena biasanya siswa yang pintar yang selalu 

mengerjakan soal tersebut dan siswa yang kurang pintar malah 

main – main. 

• Memerlukan ruangan besar dan waktu yang cukup lama. 

B. Rekomendasi  

Adapun rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran, 

baik untuk peneliti sendiri maupun untuk guru – guru, dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Dalam melaksanakan pembelajaran, hendaknya guru mempersiapkan dan 

merancang rencana pembelajaran yang relevan, pendekatan yang 

digunakan harus disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi siswa, 

media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai yaitu semua siswa 

dapat mencapai KKM dalam setiap pembelajarannya. 

2. Dalam pelaksanaan metode kerja kelompok, pengkondisian siswa 

merupakan hal yang cukup sulit, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menemukan cara yang efektif untuk mengkondisikan siswa sehingga 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 


