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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SDN 4 Talang 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung terhadap prestasi hasil belajar 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui proses pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Students Teams Achievement Division) dengan menggunakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan lembar observasi aktivitas siswa dalam proses belajar dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi hasil belajar siswa. 

 

Keefektifan pembelajaran tersebut dapat dilihat dari aktivitas dan prestasi hasil 

belajar siswa yang meningkat dari sebelum dan sesudah tindakan. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari rerata skor tes sebelum dan sesudah tindakan, yaitu dari 

62,33 menjadi 67,66  Pada siklus 1 pertemuan pertama atau naik 5,33 point. Bilai 

keefektifan siswa pada siklus 1 pertemuan pertama sebesar 46,66% yang pada 

pertemuan kedua meningkat menjadi 63,33% dengan rata-rata prestasi 69,66 

 

Pada siklus II pertemuan pertama prosentase keefektifan siswa dalam proses belajar 

sebesar 66,66% atau naik sebesar 3,33% dari siklus sebelumnya dengan nilai prestasi 

rata-rata73,00. 

 



81 
 

Pada pertemuan kedua prosentase keefektifan siswa menjadi 86,66%. Kenaikan ini 

sangat signifikan yaotu sebesar 20% dengan rata-rata prestasi hasil belajar 77,00. 

Bila dilihat dari proses pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (Students Teams Achievement Division), sebelum tindakan dilakukan, proses 

pembelajaran di kelas pasif. Siswa hanya menerima materi yang diberikan dari guru 

dan mencatat sehingga proses pembelajaran tersebut menjadi guru sentries. Hal 

tersebut terbukti juga pada siklus ketiga, yang mana prestasi hasil belajar siswa 

menjadi85,33 dan meningkat menjadi 90,00 pada pertemuan kedua. Yang mana 

prosentase keaktifan siswa menjadi 90% dan secara keseluruhan siswa aktif (100%) 

pada siklus tiga pertemuan kedua. Yang akhirnya siswa tidak malas lagi dalam 

melakukan diskusi pembelajaran menjadi aktif dan berubah menjadi siswa aktif. Hal 

ini terbukti juga pada nilai masing-masing kelompok. Yang mana dari semua 

tindakan yang dilakukan guru dalam setiap siklusnya, masing-masing kelompok 

dapat mencapai nilai penghargaan tertinggi. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan 

oleh guru dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD (Students Teams 

Achievement Division) dapat meningkataktivitas dan prestasi hasil belajar siswa. 

 

 

 

5.2 Saran 

Dalam rangka memperbaiki  pelaksanaan tindakan berikutnya serta untuk 

meningkatkan mutu pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, maka penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Students Teams 

Achievement Division) dalam proses belajar mengajar di kelas adalah salah satu 

alternative model pembelajaran yang layak dikembangkan oleh seorang guru 

untuk dapat mengatasi rendahnya prestasi hasil belajar siswa. 

2. Persiapan seorang gutu dalam mengelola pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Students Teams Achievement Division) harus lebih ditingkatkan, sehingga 

dengan demikian guru akan .lebih mahir dalam pengelolaan kelas serta sebagai 

agen pembelajaran sehingga tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar. 

3. Dapat meningkatkan profesionalisme guru demi pencapaian prestasi hasil belajar 

siswa yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan dating demi pencapaian 

tujuan pendidikan nasional yang kita harapkan. 

 

 

 

 

 


