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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

a) Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) pada 

pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar IPA SDN Klepu 5 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang semester II tahun ajaran 

2012/2013 yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Think atau 

berpikir, (2) Pairing atau berpasangan, dan (3) Sharing atau berbagi. 

b) Pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA kelas 5 SDN Klepu 5 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang semester II tahun ajaran 2012/2013 pada pokok bahasan Cahaya 

dan Sifat-sifatnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi siswa. Sebelum 

diberi tindakan, siswa yang tuntas berjumlah 13 siswa dengan persentase 

44,82% dan yang belum tuntas berjumlah 16 siswa dengan persentase 

54,98%. Setelah diberikan tindakan dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif tipe TPS (Think Pair Share), hasil belajara siswa 

mengalami peningkatan. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa meningkat 

menjadi 72,41% yaitu sebanyak 21 siswa dan yang tidak tuntas 27,59% 

sebanyak 8 siswa. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa meningkat 

mencapai 100% sebanyak 29 siswa dan yang tidak tuntas 0%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada simpulan dan hasil penelitian di kelas 5 SDN Klepu 5 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, maka dapat dikemukakaan beberapa 

saran sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, jika ingin berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau 

meningkat hendaknya lebih giat belajar, berlatih untuk berpikir kreatif dalam 

memecahkan masalah pembelajaran (think), berlatih kerjasama dalam 
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kelompok kerja (pair), dan berani presentasi ke depan kelas untuk berbagi 

informasi ke siswa yang lain (share). 

b. Bagi guru, agar kreatifitas dan motivasi siswa meningkat sebaiknya guru 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share berbantu 

alat peraga ke dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, agar model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share menjadi lebih menarik bagi siswa, maka sebaiknya peneliti 

mnegembangkan model pembelajaran ini dan menambah wawasan tentang 

model-model pembelajaran. 

 


