
 

 

 

  

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembelajaran matematika di 

kelas VIII B semester genap SMP Muhammadiyah 1 Sidomulyo tahun pelajaran 

2012/2013 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Sidomulyo semester genap tahunn pelajaran 2012/2013.  Hal ini dapat dilihat 

dari rata-rata persentase siswa aktif pada akhir siklus III melebihi indikator 

65% yaitu 85%.  Aktivitas yang paling banyak dilakukan siswa adalah 

menger-jakan LKK serta interaksi siswa selama pembelajaran dalam 

kelompok heterogen (diskusi dalam kelompok). 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Sidomulyo semester genap tahunn pelajaran 2012/2013. 

Hal ini dapat dilihat dari sebelum dilakukan penelitian tingkat kemampuan 

siswa hanya 40%, setelah dilakukan penelitian tingkat kemampuan siswa pada 

akhir siklus meningkat menjadi 80% (rata-rata dari siklus I sampai dengan 

siklus III), pada siklus pertama rata-rata pemahaman konsep siswa mencapai 
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83,3%, pada siklus kedua 80%, sedangkan siklus ketiga 76,7%. Namun 

demikian ketuntasan rata-rata hasil belajar siswa masih di atas indikator yang 

ditetapkan yaitu 70%.   

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, maka disarankan 

sebagai berikut. 

1. Bagi siswa untuk meningkatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok 

belajar serta pada saat diskusi hendaknya banyak melakukan aktivitas tanya 

jawab. 

2. Bagi guru matematika di SMP Muhammadiyah 1 Sidomulyo agar dapat 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dan hasil belajar matematika siswa. Dengan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut. 

a. Pemilihan materi pembelajaran untuk pelaksanaan model pembelajaran 

tipe STAD adalah materi pembelajaran dengan konsep-konsep yang 

mendukung telah dipelajari di kelas sebelumnya, atau dikuasai siswa. 

b. Penyusunan bahan ajar atau panduan materi harus mudah dipahami oleh 

siswa. 

c. Alokasi waktu yang telah direncanakan usahakan dilaksanakan dengan 

tepat waktu. 
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d. Pengawasan dan bimbingan pada kelompok diskusi sangat diperlukan, un-

tuk menghindarkan kelompok membahas hal lain di luar pelajaran. 

e. Selalu memotivasi siswa agar berani mengajukan pertanyaan baik kepada 

sesama anggota kelompok maupun kepada guru. 

f. Penyusunan tes formatif agar menggunakan tehnik penyusunan yang 

benar, penyusunan kisi-kisi dengan memperhatikan tingkat kesukaran soal 

dan kompleksitas materi. 

3. Bagi sekolah, untuk melakukan inovasi pembelajaran agar aktivitas dan hasil 

belajar siswa matematika siswa dapat meningkat dengan melaksanakan 

penelitian tindakan kelas dengan berbagai model pembelajaran. 


