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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri 02

Katong kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan bagi siswa kelas 4 pada semester

II tahun pelajaran 2012/2013. Setelah dilaksanakan perbaikan hasil belajar IPA

melalui siklus I dan siklus I dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan

pemberian reward and punishment dapat meningkatkan hasil belajar, hal ini

terlihat dari peningkatan ketuntasan hasil belajar siswa, yaitu pada kondisi awal

sebelum dilaksanakan tindakan penelitian hanya terdapat 11 atau 32,4% siswa

yang tuntas dan 23 atau 67,6% siswa yang tidak tuntas, nilai rata-rata sebesar 52,8

dengan nilai teringgi 72 dan nilai terendah 23, pada siklus I meningkat menjadi 20

atau 58,9% siswa yang tuntas dan 14 atau 41,1% siswa yang tidak tuntas, nilai

rata-rata sebesar 64,4 dengan niali tertinggi 84 dan nilai terendah 28, sedangkan

pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa juga meningkat menjadi 32 atau

94,2% siswa tuntas dan 2 atau 5,8% siswa tidak tuntas, skor rata-rata sebesar 72,9

dengan nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 44. Dalam penelitian ini hipotesis

tindakan terbukti yaitu apabila pembelajaran menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment maka hasil belajar

IPA bagi siswa kelas 4 di SD Negeri 02 Katong pada semester II tahun pelajaran

2012/2013 akan meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti

menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

5.2.1. Bagi Siswa

Dengan penggunaan model pembelajaran yang inovatif yaitu dengan penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pemberian reward and punishment

hendaknya siswa dapat lebih tertarik dan termotivasi mengikuti pembelajaran,
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saling bekerja sama dan memotivasi teman satu sama lain, tidak malu bertanya

sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

5.2.2.  Bagi Guru

Guru hendaknya menerapkan proses pembelajaran yang dapat

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar misalnya model

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD), serta

menyelingi atau menyisipkan adanya unsur reward and punishment dalam

pembelajaran dengan tujuan untuk memotivasi siswa dalam mengikuti

pembelajaran. Guru harus menguasahi keterampilan dalam pembelajaran dengan

menerapkan model STAD agar pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan.

Memotivasi dan melakukan pendekatan kepada anak-anak yang memiliki

keterlambatan dalam menangkap pelajaran dengan cara memberikan jam

pelajaran tambahan.

5.2.3. Bagi Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial sebaiknya lebih

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, salah satunya dengan

cara segera mensosialisasikan secara luas penggunaan model pembelajaran STAD

dalam pembelajaran IPA kepada guru-guru guna meningkatkan mutu pendidikan

disekolah.


