
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan model cooperative learning tipe think pair share pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini 

dapat dibuktikan dari meningkatnya rata-rata nilai pada setiap siklusnya. 

Nilai rata-rata pada siklus I sebesar 57,59 kemudian meningkat pada siklus 

II sebesar 66,24. Selanjutnya meningkat kembali pada siklus III menjadi 

78,65, dengan demikian terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 8,65 dan dari siklus II ke siklus III sebesar 12,41. 

2. Penerapan model cooperative learning tipe think pair share pada 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti 

dari nilai hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata sebesar 65,88. Kemudian pada 

siklus II nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 69,81. Selanjutnya 

pada siklus III nilai rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

kembalai sebesar 81. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus 

I sebesar 53,85%. Kemudian pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 61,54%. Selanjutnya pada siklus III terjadi peningkatan kembali 
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sebesar 80,77%. Siklus I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 7,69% 

dan antara siklus II ke siklus III terjadi peningkatan sebesar 19,23%.  

B. Saran 

1. Bagi siswa 

Siswa hendaknya lebih aktif dan rajin dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajarnya. 

Siswa juga diharapkan dapat lebih bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan oleh guru, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. 

2. Bagi guru 

Guru diharapkan dapat memilih model pembelajaran yang bervariasi, 

menarik dan kreatif yang sesuai dengan kebutuhan siswa, agar 

pembelajaran tidak membosankan dan monoton. Salah satunya dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe think pair share. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah hendaknya dapat melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa 

yang diinginkan dan tentunya dapat memperbaiki kualitas mutu 

pendidikan. 

4. Bagi peneliti 

Penelitian ini mengkaji tentang perbaikan proses pembelajaran dengan 

menerapkan model cooperative learning tipe think pair share, maka dari 

itu diharapkan untuk peneliti berikutnya agar dapat menerapkan model 

pembelajaran yang sama dengan harapan hasil yang dicapai dapat lebih 

baik lagi.  


