
41 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Peneliti telah melakukan penelitian untuk memperbaiki hasil belajar siswa kelas V 

SDN Tlutup pada Mata Pelajaran Matematika materi Operasi hitung bilangan bulat dan 

Penggunaan FPB dan KPK. Dari semua tindakan yang peneliti iambil dalam penelitian ini 

dapat dambil simpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Student Team Achivement Division 

(STAD) telah dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran juga tampak aktif, tidak hanya guru 

saja yang berperan namun siswa juga berperan dalam pembelajaran. Dengan adanya aktifitas 

belajar siswa dalam diskusi tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

2. Model pembelajaran Student Team Achivement Division (STAD) media LKS telah terbukti 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada maasing-masing siklus ada peningkatan hasil belajar 

siswa dari pendalaman materi melalui LKS.. 

Dengan demikian adanya penerapan model pembelajaran Student Team Achivement 

Division (STAD) menggunakan media LKS dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

siswa kelas V SDN Tlutup semester I tahun pelajaran 2012/2013. 

 

5.2 Saran  

Dengan adanya uraian dari simpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran 

kepada berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi guru 

Dengan keberhasilan penerapan model pembelajaran Student Team Achivement 

Division (STAD)  menggunakan media LKS maka guru diharapkan menerapkan model 

pembelajaran STAD dengan media LKS. Hal ini dikarenakan akan mendeteksi 

permasalahan yang ada di sekolah dan mencari jalan pemecahannya. Guru juga akan 

mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian terutama Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

2. Bagi siswa 

Bagi siswa hendaknya dalam mengikuti pelajaran dengan model pembelajaran 

Student Team Achivement Division (STAD)  menggunakan media LKS dapat bersungguh-
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sungguh agar meningkatkan kemampuan berhitungnya. Siswa diharuskan mengikuti 

pembelajaran dengan motivasi yang tinggi. Aktiftas belajarnya hendaknya ditingkatkan 

ketika sedang berdiskusi dengan temannya. 

3. Bagi Sekolah 

 Sekolah terutama kepala sekolah hendaknya memberikan kemudahan bagi 

para guru yang akan melakukan penelitian menggunakan model pembelajaran Student 

Team Achivement Division (STAD)  menggunakan media LKS karena terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




