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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan motivasi belajar IPS melalui pendekatan problem 

solving dengan model student teams achievement division (STAD) siswa kelas 

4 SD Negeri 2 Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan semester 2 

tahun ajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan hasil setelah 

dilaksanakan perbaikan motivasi belajar IPS  melalui  siklus  1,  siklus 2 dan  

siklus 3.  Hasil perbandingan antar siklus yakni skor rata-rata motivasi 

belajar IPS pada siklus 1 sebesar 70,52, pada siklus 2 meningkat menjadi 81,2 

dan pada siklus 3 menjadi 86,64. Skor maksimal motivasi belajar IPS pada 

siklus 1 sebesar 84, pada siklus 2 meningkat menjadi 91 dan pada siklus 3 

menjadi 95, sedangkan skor minimal motivasi belajar IPS pada siklus 1 

sebesar 45, pada siklus 2 meningkat menjadi 67 dan pada siklus 3 menjadi 76. 

Adapun pada siklus 1 siswa yang menduduki kriteria motivasi tinggi yaitu 11 

siswa (44%), pada siklus 2 meningkat menjadi 17 siswa (68%) dan pada 

siklus 3 meningkat menjadi 25 siswa (100%). Kenaikan skor motivasi belajar 

IPS siswa yang menduduki kriteria motivasi tinggi dari siklus 1 ke siklus 2 

sebesar 24 %, sedangkan dari siklus 2 ke siklus 3 sebesar 32%.  

 

5.2 Saran  

A. Bagi Sekolah  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sebaiknya memotivasi guru agar 

mengelola pembelajaran khususnya pembelajaran IPS supaya sesuai dengan 

karakteristik siswa dan lingkungan yang ada di sekitar siswa dengan 

memberikan pembelajaran melalui pendekatan dan model pembelajaran yang 

inovatif terutama pendekatan problem solving dengan model student teams 

achievement division (STAD). 
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B. Bagi Guru 

1. Dalam mengelola pembelajaran khususnya pembelajaran IPS, hendaknya  

guru  menerapkan  proses  pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan mengembangkan kemampuan 

siswa untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru yang dimiliki siswa 

melalui pendekatan problem solving dengan model student teams 

achievement division (STAD). 

2. Pendekatan problem solving dengan model student teams achievement 

division (STAD) merupakan strategi pembelajaran yang cukup bagus untuk 

lebih memahami isi pelajaran, oleh karena itu hendaknya guru menerapkan 

strategi ini pembelajaran ini pada mata pelajaran yang lainnya.  

3. Keberhasilan pembelajaran melalui pendekatan problem solving dengan 

model student teams achievement division (STAD) membutuhkan cukup 

waktu untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas, oleh karena 

itu butuh persiapan yang matang supaya pelaksanaan pembelajaran dapat 

berjalan secara maksimal. 

4. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas sebagai 

pengembangan dari penelitian ini yakni penelitian mengenai motivasi 

belajar kaitannya dengan hasil belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 


