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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disimpulkan 

bahwa hasil analisis data dalam penelitian dari 32 peserta didik yang 

diberikan perlakuan (treatment) menggunakan Model Pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe Script Berbasis Power point mengalami 

peningkatan. Peserta didik dengan hasil  belajar IPS yang termasuk dalam 

kategori tuntas sebanyak 25 peserta didik peserta didik atau sebesar 

78,13%, sedangkan peserta didik dengan hasil belajar IPSi yang termasuk 

dalam kategori belum tuntas sebanyak 7 peserta didik atau sebesar 21,87%.  

Pada pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus Regresi Linier 

Sederhana diperoleh                    sehingga dengan demikian 

Ŷ = a + bX, adalah Y = 43,40 + 0,5581 X. Kemudian, dari hasil analisis 

yang dilakukan maka terbukti bahwa ada pengaruh yang positif penggunaan 

Cooperative Learning Tipe Script Berbasis Power point terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas VIII 2 SMP Negeri 1 Punggur. Hal ini dibuktikan 

dengan penghitungan analisis data dapat diketahui bahwa nilai tersebut thitung 

> ttabel, dan terlihat bahwa pada taraf signifikan 5% yaitu 5,79 > 1,70 yang 

dapat dilihat pada daftar G tabel statistik. Dengan demikian maka hipotesis 

diterima yang berarti ada pengaruh yang positif  penggunaan model 

pembelajaran Cooperative Learning Tipe Script Berbasis Power point 

terhadap hasil belajar IPS peserta didik VIII 2 SMP Negeri 1 Punggur 

semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya serta 

beberapa hasil temuan yang ditemukan dalam penelitian ini untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik diharapkan lebih aktif serta lebih antusias dalam 

proses pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih 

optimal. Peserta didik juga harus lebih displin waktu dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat menghubungkan setiap materi yang sudah 

dipelajari dengan materi baru, sehingga peserta didik dapat termotivasi 

untuk menguasai materi yang telah atau sedang diajarkan. Maka peneliti 

menyarankan penggunaan media pembelajaran visual pada saat proses 

pembelajaran untuk mempermudah proses penerimaan materi 

pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, diharapkan sekolah terus memperbaiki fasilitas meliputi 

sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Karena, 

ketika fasilitas sudah terpenuhi dengan baik akan menambah semangat 

peserta didik dalam belajar. 

 


