
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan dengan judul “Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 

Pair Check  untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar pada 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SD Negeri 5 Metro Selata” dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran IPS dengan menerapkan model cooperative learning tipe 

pair check dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nilai rata-rata 

aktivitas siswa pada siklus I sebesar 71 termasuk dalam katagori “Cukup 

Aktif”. Pada siklus II sebesar 75 termasuk dalam katagori “Aktif”, 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 4. 

2. Penerapan model cooperative learning tipe pair check pada pembelajaran 

IPS dapat  meningkatkan hasil belajar siswa pada: 

a) Hasil belajar kognitif siswa. Secara berurutan persentase ketuntasan 

klasikal siklus I mencapai 70% katagori “Sedang” dengan nilai rata-

rata kelas 71, siklus II sebesar 83,3% katagori “Tinggi” dengan nilai 

rata-rata klasikal 76. 
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b) Hasil belajar afektif siswa. Secara berurutan persentase ketuntasan 

klasikal siklus I mencapai 74% dengan katagori “Baik”, dan siklus II 

sebesar 88% dengan katagori “Sangat baik”. 

c) Hasil belajar psikomotor siswa. Secara berurutan persentase ketuntasan 

klasikal siklus I mencapai 73,5% dengan katagori “Baik”, dan siklus II 

sebesar 87,5% dengan katagori “Sangat baik”. 

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan data di atas, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan antara lain bagi: 

1. Siswa  

Siswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Selain itu 

siswa juga harus mengerjakan dengan baik tugas yang diberikan guru, baik 

tugas individu maupun kelompok.  

2. Guru  

Diharapkan kepada guru agar menerapkan model cooperative learning 

tipe pair check sebagai upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran, 

lebih kreatif melaksanakan pembelajaran dengan mengaitkan dunia nyata 

siswa. Memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan siswa supaya 

siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan serta meningkatkan 

proses pembelajaran melalui variasi model pembelajaran. 
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3. Sekolah 

Memfasilitasi penggunaan dari model cooperative learning tipe pair 

check dalam proses pembelajaran. Selain itu perlunya dukungan dari 

kepala sekolah untuk mengupayakan dan memberi dorongan agar guru 

yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan 

model Cooperative Learning tipe Pair Check. Guru dapat menerapkannya 

dalam pembelajaran. 

4. Kepada Peneliti 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe pair check diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi 

peneliti untuk lebih memperkaya model pembelajaran yang dapat 

diterapkan pada mata pelajaran IPS. Disarankan pada peneliti berikutnya 

untuk dapat melakukan penelitian dengan mengimplementasikan model 

cooperative learning tipe pair check pada materi yang berbeda. 

 

 


