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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. SD Negeri 3 Hargomulyo selama ini masih belum menggunakan model 

kooperatif tipe Student Teams-Achievement Division (STAD). Oleh 

karena itu peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menerapkan 

model kooperatif tipe Student Teams-Achievement Division (STAD) 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Hargomulyo. 

2. Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran Pkn dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Student Teams-Achievement 

Division (STAD) meningkat pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil 

pembahasan setiap siklus diperoleh rata-rata siklus 1 (64,19%), siklus 2 

(73,79%), siklus 3 (82,37%). Hasil rekapitulasi peningkatan terhitung (1) 

dari siklus 1 ke siklus 2 meningkat (9,6%) dan (2) dari siklus 2 ke siklus 

3 meningkat (8,68%). 
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3. Aktivitas guru dalam proses pembelajaran Pkn dengan menggunakan 

model kooperatif tipe Student Teams-Achievement Division (STAD) 

meningkat pada setiap siklusnya. Berdasarkan Hasil rekapitulasi 

peningkatan terhitung setiap siklus diperoleh rata-rata siklus 1 (63,33%), 

siklus 2 (69,99%), siklus 3 (83,33%).  

4. Hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan model kooperatif tipe Student 

Teams-Achievement Division (STAD)  meningkat dari siklus 1 sampai 

siklus 3,  dimana nilai rata-rata siklus 2 meningkat dari nilai siklus 1 

yaitu 55,26 menjadi 68,42 dan nilai rata-rata siklus 3 meningkat menjadi 

83,15. 

5. Suasana positif yang timbul dari model kooperatif tipe Student Teams-

Achievement Division (STAD) memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencintai pelajaran dan guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas 

IV SD Negeri 3 Hargomulyo. Dalam kegiatan-kegiatan yang 

menyenangkan siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar dan 

berpikir. Namun tidak menutup kemungkinan kericuhan didalam kelas 

akan terjadi. 

6. Pendapat siswa dan guru terhadap penerapan model kooperatif tipe 

Student Teams-Achievement Division (STAD) sangat positif. Siswa 

menganggap penerapan model tersebut sangat bermanfaat bagi siswa 

karena model tersebut telah terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar mereka. Sedangkan bagi guru mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dan guru mata pelajaran lainnya dapat menggunakan 
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model kooperatif tipe Student Teams-Achievement Division (STAD) ini 

pada materi lain yang memenuhi karakteristik pembelajaran yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah : 

1.  Bagi Siswa SD Negeri 3 Hargomulyo 

Kepada siswa untuk senantiasa membudayakan belajar dan membaca, 

guna memperkaya ilmu pengetahuan guna memperoleh hasil belajar 

yang lebih baik. 

2. Bagi Guru SD Negeri 3 Hargomulyo 

Guru hendaknya lebih meningkatkan motivasi siswa untuk berpikir lebih 

aktif  dalam memecahkan suatu masalah, saling bekerja sama antar siswa 

dan memberikan bimbingan pada siswa untuk memecahkan suatu 

masalah.  

3. Bagi Kepala SD Negeri 3 Hargomulyo 

Kepala Sekolah agar dapat melengkapi sarana dan prasarana yang masih 

belum ada agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih baik 

sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

4. Bagi Peneliti  

Peneliti dapat lebih memahami tugas seorang guru sekolah dasar dalam 

upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar dan dapat mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah, sehingga dapat 

menjadi acuan sebagai calon guru sekolah dasar dalam penulisan karya 

ilmiahnya. 


