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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas IV SD 

Negeri 7 Metro Barat dapat disimpulkan bahwa penerapan model cooperative 

learning tipe STAD melalui langkah-langkah yang tepat dapat meningkatkan 

ativitas dan hasil belajar IPA, yaitu: 

1. Adanya peningkatan kinerja guru dengan penerapan model cooperative 

learning tipe STAD, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata kinerja guru 

siklus I yaitu 70,00 kategori baik meningkat sebesar 12,81 pada siklus II 

menjadi 82,81 kategori sangat baik. 

2. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran IPA 

dengan menggunakan model cooperative learning tipe STAD hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata aktivitas siswa pada siklus I yaitu 67,96 

meningkat 6,11 pada siklus II menjadi 79,32. Persentase klasikal siswa 

aktif pada siklus I sebesar 74,07% kategori  aktif meningkat 14,82% pada 

siklus II menjadi  88,89% kategori sangat aktif. 

3. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 69,62 meningkat pada 

siklus II sebesar 7,91 menjadi 77,53. Persentase ketuntasan klasikal hasil 
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belajar pada siklus I sebesar 70,37% meningkat 11,11% pada siklus II 

menjadi 81,48%. 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini disampaikan saran-saran 

dalam menerapkan model cooperative learning tipe STAD bagi: 

1. Siswa  

Siswa harus senantiasa aktif dalam melaksanakan pembelajaran, 

menumbuhkan rasa percaya diri guna mengembangkan kemampuan 

berbicara dalam bertanya dan menyampaikan pendapat, selain itu siswa 

sebaiknya memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan praktikum 

dan mengerjakan lembar kerja kelompok sehingga siswa dapat menguasai 

materi yang diberikan.  

2. Guru  

Beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran dengan model cooperative learning tipe STAD,guru 

sebaiknya menyiapkan perangkat pembelajaran dengan matang,  guru dapat 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan terbuka terutama 

dalam pelaksanaan diskusi kelas sehingga semua siswa memiliki 

kesempatan untuk mengungkapkan pendapat. 

3. Sekolah  

Perkembangan zaman menuntut adanya inovasi dalam pendidikan 

terutama dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas 
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pembelajaran. Inovasi  ini dapat dilakukan dengan penambahan sumber dan 

media belajar yang disesuikan dengan lingkungan siswa, serta 

implementasi pendekatan, strategi, model atau metode pembelajaran. 

4. Peneliti berikutnya  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi 

peneliti berikutnya untuk dapat menerapkan model cooperative learning 

tipe STAD dengan materi dan pelajaran yang berbeda. 


