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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang telah dilaksanakan 

di kelas IVB SD Negeri 3 Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat pada semester kedua tahun ajaran 2009/2010 dengan melalui dua siklus 

maka dapat disimpulkan secara khusus sesuai dengan rumusan penelitian yang 

ada yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi pembelajaran IPS khususnya pada topik memahami koperasi pada 

pembelajaran IPS sebelum menggunakan kerjasama arisan mini di kelas IVB 

SDN 3 lembang, yaitu masih memprihatikan dimana pembelajaran yang 

berlangsung masing cenderung monoton terpusat pada guru dan hanya 

bersifat transfer ilmu saja terutama pada materi IPS. Dimana  guru kurang 

dapat memilih dan mengembangkan metode secara optimal serta sarana dalam 

belajar yang digunakan masih kurang bervariasi. Dengan demikian masalah 

utama dalam pembelajaran IPS ini terletak pada kemampuan atau kompetensi 

guru dalam mengelola proses pembelajaran. Dengan melihat kondisi 

pembelajaran tersebut tentunya diharapkan dapat mengugah para guru untuk 

dapat kreatif dan inovatif menciptakan suatu kondisi pembelajaran IPS yang 

baik agar siswa memperoleh pengalaman dan juga kesadaran berkoperasi 

dalam belajar pun lebih menjadi baik dan dapat dipahami.    
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2. Salah satu upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran IPS di kelas IVB SDN 3 Lembang ini khususnya pada topik 

memahami pentingnya koperasi adalah guru harus dapat memilih dan 

mengembangan metode pembelajaran secara tepat dan optimal disesuaikan 

dengan kondisi siswa dan materi yang akan diajarkan. Banyak pilihan metode 

pembelajaran IPS yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran, 

namun metode yang dipilih atau digunakan hendaknya metode yang dapat 

mengatasi permasalahan dalam pembelajaran sehingga dapat demikian 

dibutuhkan kepandaian dan ketepatan guru dalam memilih metode yang 

sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. 

3. Peningkatan hasil kesadaran berkoperasi  siswa dalam pembelajaran IPS 

khususnya pada topik memahami pentingnya koperasi dengan menggunakan 

kerjasama arisan mini mengalami peningkatan dalam pembelajaran IPS yang 

diperoleh dari tiap-tiap siswa dari rata-rata kegiatan kerjasama dalam 

kelompok, serta pada aspek-aspek yang menunjang dalam kegiatan siswa 

pada setiap siklus, pada pelaksanaan siklus II mengalami meningkatan pada 

aspek afektif memperoleh 85,65% yang dikategorikan baik, pada aspek 

psikomotor memperoleh 88,75% yang dikategorikan baik sekali.  
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru dapat memilih dan mengembangkan metode secara tepat 

dan optimal disesuaikan dengan materi dan keadaan siswa  

2. Hendaknya guru lebih kreatif  dalam melaksanakan suatu proses kegiatan 

belajar mengajar yang dapat menumbuhkan suatu pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

3. Media pembelajaran yang digunakan guru juga hendaknya bervariasi agar 

menarik perhatian siswa. 

4. Meningkatnya dengan menggunakan kerjasama arisan mini ini dapat 

meningkatkan kesadaran berkoperasi pada siswa, dilihat dari aspek afektif 

meliputi antara lain; menumbuhkan kekompakkan dalam kelompok, 

keseriusan dalam belajar/mengerjakan,  sedangkan pada aspek psikomotor 

yang meliputi antara lain; keseriusan melakukan kegiatan iyuran dan 

kerja, sikap dan aktivitas pada saat kerjasama, ketepatan dan 

menggunakan benda serta menyiapkan dan melakukan alat dan bahan, 

maka kerjasama arisan mini  ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dengan kondisi  keadaan siswa. 

 


