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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas melalui penerapan model  

Cooperative Learning tipe Talking Stick yang dilakukan di kelas IV A SD 

Negeri 4 Metro Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pembelajaran tematik dengan menerapkan model Cooperative Learning 

tipe Talking Stick memiliki dampak positif terhadap aktivitas belajar 

siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa 

pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata aktivitas belajar siswa 

adalah 73,49, kemudian meningkat menjadi 81,82 pada siklus II. 

b. Pembelajaran tematik dengan menerapkan model Cooperative Learning 

tipe Talking Stick dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini 

terbukti terdapat peningkatan hasil belajar siswa dalam penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan dalam siklus I sampai siklus II yaitu 

sebagai berikut. 

1) Hasil Belajar Siswa pada Aspek Kognitif  

Terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa 

yang pada siklus I memperoleh nilai rata-rata sebesar 66,43, 

sedangkan pada siklus II mendapat nilai rata-rata sikap sebesar 79,10. 

Selain nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa, ketuntasan klasikal 
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hasil belajar kognitif siswa juga meningkat. Pada siklus I, tercatat  18 

siswa (64,29%) tuntas dan pada siklus II tercatat bahwa 24 siswa 

(85,71%) tuntas. 

2) Hasil Belajar Afektif Siswa 

Terjadi peningkatan nilai rata-rata sikap percaya diri siswa 

yang pada siklus I memperoleh nilai rata-rata sebesar 71,25 dengan 

kategori percaya diri, sedangkan pada siklus II mendapat nilai rata-

rata sikap sebesar 82,50 dengan kategori sangat percaya diri. Selain 

nilai rata-rata sikap percaya diri siswa, ketuntasan klasikal sikap 

percaya diri siswa juga meningkat. Pada siklus I, tercatat  19 siswa 

(67,86%) tuntas dan pada siklus II tercatat bahwa 22 siswa (78,57%) 

tuntas. 

3) Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Terjadi peningkatan nilai rata-rata psikomotor siswa yang pada 

siklus I memperoleh nilai rata-rata sebesar 72,54 dengan kategori 

terampil, sedangkan pada siklus II mendapat nilai rata-rata sikap 

sebesar 82,74 dengan kategori sangat terampil. Selain nilai rata-rata 

psikomotor siswa, ketuntasan klasikal psikomotor siswa juga 

meningkat. Pada siklus I, tercatat  19 siswa (67,86%) tuntas dan pada 

siklus II tercatat bahwa 23 siswa (82,14%) tuntas. 

 

5.2 Saran 

a. Siswa 

Diharapkan siswa dapat selalu siap dalam pembelajaran sehingga 

siswa siap menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta siswa 

harus berani dalam menyampaikan ide serta pertanyaan kepada teman 
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atau guru. Peningkatan yang ditunjukkan dalam aktivitas belajar siswa 

membuktikan bahwa model Cooperative Learning tipe Talking Stick 

dapat meningkatkan aktivitas atau kegiatan belajar secara optimal baik 

secara individu maupun kelompok. 

b. Guru 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik di SD menggunakan model Cooperative Learning 

tipe Talking Stick adalah perlu mempersiapkan segala perangkat 

pembelajaran dan media yang mendukung yang disesuaikan dengan tema 

maupun subtema yang akan dibahas dan mengaitkan dengan kehidupan 

siswa sehingga semua mata pelajaran dapat terkait secara harmonis, serta 

guru harus membangun komunikasi antara siswa dan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

c. Sekolah  

Memfasilitasi penggunaan dari model Cooperative Learning  tipe 

Talking Stick dalam proses pembelajaran, karena dengan menggunakan 

model Cooperative Learning  tipe Talking Stick dapat menyelesaikan 

permasalahan rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran tematik. 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 Talking Stickagar dapat melaksanakannya 

dalam pembelajaran. 
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d. Peneliti Lanjutan 

Penelitian ini dilakukan melalui penerapan model Cooperative 

Learning tipe Talking Stick pada mata pembelajaran tematik dengan tema 

tempat tinggalku. Diharapkan peneliti berikutnya dapat mengembangkan 

dan melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran serupa pada jenjang kelas lain atau pada tema lain. 

 

 

 

 

 

 

   


