BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe (STAD) dalam pembelajaran IPA pada kelas V mengalami
peningkatan antara lain:
1. Aktivitas siswa ditunjukan peningkatan nilai rata-rata persentasi pada siklus I
adalah 69% dan pada siklus II rata-rata persentasi siswa meningkat menjadi
80% dengan kategori “baik”, dengan demikian, peningkatan sebesar 11%.
2. Nilai rata-rata kinerja guru mengalami peningkatan, pada siklus I adalah 69,31
dan pada siklus II nilai rata-rata 82,41 dengan kategori “baik”,dengan demikian
mengalami peningkatan sebesar 13,1.
3. Hasil belajar siswa meningkat, pada siklus I sebanyak 20 orang siswa atau
66,66% telah berhasil mencapai skor ketuntasan minimal dengan kategori
“kurang”,pada siklus II meningkat menjadi 26 orang atau 86,66% dengan
kategori “baik”. Dengan demikian, peningkatan dari siklus I ke siklus II
sebesar 20%.

B. Saran
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Proses pembelajaran yang menyenangkan adalah adalah hal yang
semestinya dilaksanakan oleh pendidik dalam poses pembelajaran di kelas. Hal
yang paling penting adalah pendidik hendaknya selalu melakukan pengamatan
sejauh mana peningkatan belajar siswa di kelas.
Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka berikut ini disampaikan
beberapa saran yaitu:
1. Bagi Siswa, diharapkan dengan menggunakan STAD peserta didik dapat
lebih memahami materi pelajaran dengan lebih baik, lebih menyenangkan
dalam proses pembelajaran.
2. Bagi guru, hendaknya dalam pembelajaran IPA guru dapat menggunakan
model pembelajara kooperatif dalam pembelajaran, sehingga dapat
membangkitkan motivasi, minat siswa,dan guru dapat menciptakan
suasana yang kondusif, dan selalu menciptakan proses pembelajaran yang
aktif, inofatif, kreatif, dan menyenangkan.
3. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
gru mengenai model pembelajaran dan cara mengajar yang lebih bervariasi
agar guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan cara yang lebih
menarik.
4. Bagi sekolah, diperlukan adanya kerja sama antara kepala sekolah dan
guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan kepala sekolah
diharapkan memfasilitasi guru dalam pengembangan model pembelajaran
dengan media-media yang sesuai dengan eraglobalisasi.

