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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Hasil belajar siswa mata pelajaran IPS pada kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 

01 adalah rendah. Berdasarkan data yang diperoleh dari guru kelas 5, dari 38 

siswa hanya 8 siswa yang berhasil mencapai nilai tuntas ≥ 70 dan 30 siswa tidak 

mencapai nilai tuntas sewaktu diadakan tes formatif. Hal ini berarti 21,05% siswa 

tuntas dan 78,88% siswa tidak tuntas. Kondisi seperti ini banyak penyebabnya, 

diduga salah satu faktor adalah prosesnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

memperbaiki hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun Salatiga 

melalui prosesnya. Proses belajar menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Question Student Have berbantuan media audio visual untuk meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran IPS. 

 Model pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have merupakan metode 

yang dikembangkan untuk melatih siswa agar memiliki kemapuan dan 

keterampilan bertanya. Media audio visual adalah suatu media yang terdiri dari 

media visual yang disinkronkan dengan media audio. Pembelajaran dengan 

menerapkan Question Student Have, siswa belajar untuk memahami materi yang 

telah dipelajari, bersedia mengoreksi pertanyaan teman, menghargai pendapat 

teman dan bekerjasama dalam memeriksa dan menyusun pertanyaan kelompok. 

Melalui penerapan Question Student Have hasil belajar secara akademik maupun 

keterampilan sosial siswa akan meningkat. Pembelajaran menggunakan bantuan 

media audio visual pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

berfungsi untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Konsep 

yang abstrak menjadi konkret sehingga konsep akan tertanam kuat dalam diri 

siswa atau dengan kata lain dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. 

 Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 1 belum optimal, guru belum mampu 

menyampaikan materi dengan baik menggunakan media audio visual. Guru masih 

kesulitan dan terlihat canggung menyampaikan materi dengan bantuan media 

audio visual karena belum terbiasa untuk beralih dari metode ceramah. Dan hasil 
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penilaian aktivitas siswa menunjukan kerjasama siswa dalam kelompok belum 

optimal. Hasil penilaian kinerja guru pada siklus 2 telah berada pada kategori 

sangat baik. Guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Question 

Student Have dengan baik dan menyampaikan materi menggunakan media audio 

visual dengan luwes. Penilaian aktivitas siswa juga berada pada kategori sangat 

baik. Siswa aktif, kerjasama telah terbangun dan siswa saling menghargai dan 

bersikap jujur. 

 Proses belajar yang mengalami peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2 

mengakibatkan ketuntasan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Ketuntasan 

hasil belajar kondisi awal 21,05% menjadi 44,73%. Kemudian dilaksanakan 

tindakan pada siklus 2, ketuntasan hasil belajar dari siklus 1 44,73% menjadi 

86,84%. Ternyata model pembelajaran kooperatif metode Question Student Have 

berbantuan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Kutowinangun 01 Salatiga melalui proses 2 

siklus dengan kriteria ketuntasan  70 dan kriteria ketuntasan secara klasikal 

80%. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terbukti bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio 

visual dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

a) Bagi Guru 

Guru hendaknya menenerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Question 

Student Have berbantuan media audio visual  untuk meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPS dan menciptakan pengalaman belajar bagi siswa. 

b) Bagi Siswa 

Siswa hendaknya bekerja sama dalam kelompok dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Question Student Have berbantuan media audio 

visual untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial siswa. 

 


