
BAB V 
PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) kartu 
bilangan berpengaruh positif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: “Proses 
pembelajaran sebelum tindakan menunjukkan hasil belajar yang rendah yaitu 
siswa yang nilainya memenuhi KKM sebanyak 7 siswa atau 35% tidak memenuhi 
KKM 13 siswa (65%) dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 50”.   

Pada siklus I siswa yang mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM 65) sebanyak 9 siswa (45%) siswa yang sudah memenuhi KKM 11 
siswa (55%). Pada siklus I nilai tertinggi 88 dan nilai terendah 50.  pada siklus II 
terdapat 17 siswa (85%) yang memenuhi KKM dan hanya 3 siswa (15%) yang 
tidak memeuhi KKM dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. Terlihat pula 
kenaikan nilai rata-rata kelas. Jika pada pra siklus nilai rata-rata yang dicapai 
adalah 60, lalu meningkat menjadi 65.30 pada siklus I , menjadi 76.88 pada siklus 
II. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division)  dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan FPB dan KPK kelas 
4  semester I SD Islam Kauman.  

5.2  Saran 
Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka adapun 

manfaatnya adalah sebagai berikut:  
a. Diharapkan metode STAD dapat digunakan untuk Mapel selain Matematika 

dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan aktivitas siswa dan 
minat siswa dalam pelajaran lain.  

b. Bagi Siswa dengan pembelajaran metode STAD dapat menumbuhkan dan 
meningkatkan aktivitas dan minat dalam pembelajaran. Dengan 
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menggunakan metode STAD memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menunjukkan kemampuan masing-masing. Siswa agar lebih berani untuk 
mengemukakan pendapat atau mengajukan pertanyaan. Siswa dapat 
meningkatkan kerja sama dalam kelompok dan meningkatkan kemampuan 
bersosialisasi siswa.  

c. Bagi Kepala Sekolah agar dapat menyarankan kepada guru lain untuk 
menggunakan metode STAD dalam pembelajaran karena metode tersebut 
dianggap berhasil.  Kepala Sekolah lebih memperhatikan dalam pengadaan 
alat peraga untuk pembelajaran STAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




