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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan 

berdasarkan  analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: “ Melalui 

model kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada  siswa kelas 

VIII di SMP YPI 2 Metro Tahun Pelajaran 2010/2011”.  

Simpulan tersebut  didukung oleh beberapa fakta hasil penelitian bahwa: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa SMP YPI 2 Metro, ditandai dengan peningkatan motivasi belajar 

siswa pada setiap siklus. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa SMP YPI 2 Metro, ditandai dengan peningkatan aktivitas beajar 

siswa pada setiap siklus. 

3. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa SMP YPI 2 Metro., ditandai dengan peningkatan  ketuntasan belajar 

siswa pada siklus II dan III. 

5.2 Implikasi 

 

52.1 Implikasi Secara Teoritis 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan 

kemampuan guru agar memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam 
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menjalankan tugas keprofesionalismenya dengan mengembangkan berbagai 

inovasi   pembelajaran   dan   mempraktekannya  dalam  kegiatan pembelajaran 

 sebagai contohnya model Cooperative tipe STAD. 

5.2.2 Implikasi Secara Praktis 

Pembelajaran pada mata pelajaran IPS dapat memanfaatkan model Cooperative 

tipe STAD untuk dipraktekkan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 

khususnya sekolah dasar sehingga motivasi, aktivitas, dan prestasi belajar siswa 

meningkat. Selain itu untuk melatih siswa bekerja sama dalam sebuah tim 

karena bekerja sama dalam sebuah tim atau kelompok biasa terjadi dalam 

kehidupan nyata di masyarakat. 

5.2.3 Implikasi Kebijakan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model pembelajaran 

Cooperative tipe STAD dan tipe-tipe lain di sekolah dapat dilakukan guru-

guru yang sebelumnya dilatih dalam workshop oleh fasilitator atau tenaga ahli 

pada kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) sekolah. Pembahsan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model Cooperative tipe STAD 

dan tipe-tipe lain dapat dilakukan dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru 

(KKG) di kecamatan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas telah terbukti bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan model Cooperative tipe STAD dapat meningkatkan motivasi, 

aktivitas, dan prestasi belajar siswa kelas VIII A SMP Islam YPI 2 Metro 

pada Standar Kompetensi Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, 
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perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi, serta 

pengalaman menggunakannya. Maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi guru 

1) Para guru khususnya guru Sekolah Menengah Pertama dapat menerapkan 

pembelajaran Cooperative tipe STAD untuk meningkatkan motivasi, 

aktivitas, dan prestasi siswa pada semua mata pelajaran di sekolah dasar 

dengan memilih materi yang cocok. 

2) Pelaksanaan pembelajaran hendaknya guru menggunakan model 

Cooperative tipe STAD dan tipe-tipe lain di kelas-kelas tinggi, yaitu kelas 

VIII sampai kelas IX karena siswa sudah dalam taraf berpikir pada hal-

hal yang nyata terjadi dalam kehidupan atau taraf berpikir operasional 

kongrit. 

3) Guru sebagai profesi hendaknya kemampuan kompetensinya selalu 

ditingkatkan dengan mengikuti berbagai pelatihan atau seminar yang 

berhubungan mengenai pembelajaran sehingga dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas mengikuti berbagi model yang diharapkan akan 

menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

5.3.2  Bagi Siswa 

1) Siswa hendaknya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguhsungguh 

dalam bekerja sama dalam sebuah tim karena dengan bekerja sama dalam 

belajar akan lebih lama tertanam dibenaknya sebagai pengalaman. 
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2) Siswa hendaknya dapat membantu belajar bagi anggota kelompok atau 

temannya yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat tercipta suasana 

saling tolong menolong dalam hal kebaikan. 

3) Siswa hendaknya harus belajar berlatih menyampaikan ide atau gagasannya 

melalui berdiskusi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. 

5.3.3  Bagi Sekolah 

1) Sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup untuk dapat 

terlaksananya proses pembelajaran yang menyebabkan siswa aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. 

2) Sekolah harus mengembangkan suasana kekeluargaan dan mendorong para 

guru untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan kompetensinya 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 


