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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam tentang gaya dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe team assited 

indvidualy (TAI) pada siswa kelas 5 SDN Mangunsari 02 Salatiga semester II 

Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013, berhasil. 

Hal ini dibuktikan dengan sebelum tindakan siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 7 siswa (41.2%) dari 17 siswa, dengan nilai rata-rata 60.47. Setelah 

dilaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus I, jumlah siswa yang tuntas 

belajar menjadi 12 siswa (70. 6%) dengan nilai rata-rata 66.5. Dari hasil ini 

dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan persentase ketuntasan dari kondisi 

awal ke siklus I yaitu 29.4%, juga terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa 

sebelum tindakan ke siklus I yaitu 6.03. Pada siklus II, diketahui bahwa 

semua siswa berhasil tuntas dalam belajarnya, dengan perolehan nilai rata-

rata 82.4. Mengacu pada hasil ini dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan 

persentase ketuntasan hasil belajar dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 

29.4%; juga terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa dari siklus I ke siklus II 

yaitu 15.9. 

Selain itu, dengan menerapkan model kooperatif tipe TAI, terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi gaya.  

 

1.2 Saran  

5.2.1 Sekolah 

Sekolah diharapkan menerapkan model pembelajaran kooperatif stipe 

TAI dalam pembelajaran IPA materi lain maupun mata pelajaran lain. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 

ini, mampu meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa untuk mengikuti 

pembelajaran IPA. 
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5.2.2 Guru 

1) Guru diharapkan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

dalam pembelajaran IPA materi lain maupun mata pelajaran lain. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa dengan menerapkan model 

pembelajaran ini, mampu meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa 

untuk mengikuti pembelajaran IPA. 

2) Selama melaksanakan tindakan  kelas, guru perlu memperhatikan 

karakteristik masing-masing siswa. Penelitian ini membuktikan bahwa 

dengan memperhatikan karakteristik siswa, mampu meningkatkan 

kerjasama dalam belajar dan mendorong terjadinya peningkatan 

ketuntasan belajar siswa. 

5.2.3  Siswa 

Siswa diharapkan menerapkan kerjasama dalam belajar pada mata 

pelajaran IPA materi lain ataupun dalam mata pelajaran lain. Melalui 

penelitian ini dibuktikan bahwa dengan bekerjasama, siswa saling 

membantu dalam belajar. Dengan cara ini, siswa lain dapat terbantu untuk 

meningkatkan hasil belajar maupun ketuntasan belajarnya. 

 

 


