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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1) Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

terbukti bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

Permainan Pengelompokan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika 

siswa kelas 5. Siklus I nilai rata-rata hasil tes Matematika adalah 65,96 

dengan persentase ketuntasan 63% sedangkan pada Siklus II nilai rata-rata 

74,06 dengan persentase ketuntasan mencapai 81%.  

2) Dengan menerapkan tahap-tahap kegiatan pembelajaran STAD dan 

menggunakan permainan pengelompokan kartu sesuai dengan sintaks 

yang ada terbukti dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Langkah-langkah penerapan model kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, 

dan konfitmasi. Dalam kegiatan eksplorasi siswa dibentuk dalam 

kelompok kecil secara acak dengan menggunakan pengelompokan kartu. 

Pada kegiatan elaborasi, siswa duduk dalam kelompok dan berdiskusi. 

Tiap kelompok mendapatkan lembar kerja kelompok yang akan dikerjakan 

secara bersama-sama. Pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

permainan pengelompokan kartu ditutup dengan presentasi kelompok 

yang terjadi pada kegiatan konfirmasi. Dan pada akhir siklus II diadakan 

penghitungan skor kelompok untuk menentukan kelompok yang mendapat 

skor tertinggi. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoretis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan masukan yang 

bermakna dalam upaya mengembangkan strategi pembelajaran yang 

inovatif. Selain itu, juga untuk memberikan gambaran bahwa 

pembelajaran kelompok bisa dipadukan dengan metode permainan 

sehingga bisa memaksimalkan hasil yang akan didapat. 
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5.2.2 Saran Praktis  

a. Bagi Siswa 

Peneliti berharap siswa akan lebih berperan aktif dalam pembelajaran 

dengan metode diskusi kelompok. Aktif dalam bertanya, aktif dalam 

berdiskusi dan aktif dalam menanggapi pembelajaran.  

b. Bagi Guru 

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal hendaknya guru 

menggunakan metode yang tepat dan memanfaatkan penggunaan alat 

peraga sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dan 

juga terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan efisien yang 

tentunya akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model kooperatif 

tipe STAD berbantuan permainan pengelompokan kartu tepat digunakan 

untuk siswa yang berkarakteristik gaduh dan ramai.  

c. Bagi Sekolah 

Peneliti mengharapkan pihak sekolah untuk mengembangkan dan 

menerapkan model  pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk 

pembelajaran matematika maupun pada mata pelajaran lainnya. Tidak 

hanya untuk kelas 5 tetapi juga untuk kelas lain yang berkarakteristik 

ramai.  

d.  Bagi peneliti selanjutnya 

Model kooperatif tipe STAD berbantuan Permainan Pengelompokan kartu 

ini sesuai digunakan untuk menanamkan rasa kerjasama dan tanggung 

jawab pada diri siswa secara individu dan juga kelompok. 

 


