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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol ditinjau dari perbedaan penerapan metode 

pembelajaran dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05. Ini berarti metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada pokok bahasan tokoh-tokoh penting 

peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan hasil rata-rata 

skor angket motivasi akhir untuk kelas eksperimen sebesar 70,32 dan 

hasil rata-rata skor angket motivasi akhir untuk kelas kontrol sebesar 

66,25. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol ditinjau dari penerapan metode pembelajaran dengan 

nilai signifikansi 0,006 < 0,05. Dengan demikian metode pembelajaran 

pembelajaran kooperatif lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa pada pokok bahasan tokoh-tokoh penting peristiwa 

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan hasil rata-rata nilai hasil 

belajar posttest untuk kelas eksperimen sebesar 79,8 dan hasil rata-rata 

nilai hasil belajar posttest untuk kelas kontrol sebesar 70,125. 

Berdasarkan indikator kinerja yang telah peneliti tetapkan dalam 

penelitian ini, ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut: 

a. 75% siswa di kelas eksperimen mendapatkan skor angket motivasi ≥ 

70 setelah mendapatkan perlakuan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Indikator ini telah tercapai dengan hasil 76% siswa telah 

mendapat skor angket motivasi belajar ≥ 70. 

b. 75% siswa di kelas eksperimen mendapatkan nilai hasil belajar ≥ 65 

setelah mendapatkan perlakuan metode pembelajaran kooperatif tipe 
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STAD. Indikator ini telah tercapai dengan hasil 84% siswa telah 

mendapat nilai hasil belajar posttest ≥ 65. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

5.2.1 Saran Teoritis 

Motivasi dan hasil belajar siswa dapat meningkat karena pengaruh 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD yang diterapkan oleh 

guru pada kegiatan pembelajaran. Metode ini merupakan salah satu metode 

yang dapat menambah motivasi siswa dalam mempelajari mata pelajaran 

IPS sehingga siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas dan dapat menjadikan 

kegiatan belajar  lebih bermakna bagi siswa. 

5.2.2 Saran Praktis 

a. Bagi siswa 

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa harus berusaha untuk dapat 

mengikutinya dengan sikap yang aktif, terutama pada saat diskusi kelompok 

dalam  pembelajaran STAD. Dalam diskusi kelompok, siswa juga 

diharapkan dapat bekerja sama secara positif dengan teman satu 

kelompoknya. Dengan adanya kerja sama yang positif ini, akan membuat 

siswa mempunyai tujuan untuk dapat meraih kesuksesan dalam belajar 

secara bersama-sama pula. 

b. Bagi guru 

Guru dapat menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sebagai alternatif dalam kegitan pembelajaran sehingga pembelajaran tidak 

berlangsung secara klasikal yang dapat menyebabkan motivasi siswa turun 

ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas.  

c. Bagi sekolah 

Sekolah seyogyanya membuat suatu terobosan berkaitan dengan 

metode pembelajaran. Untuk dapat mengoptimalkan pembelajaran di kelas, 

sekolah dapat mendorong para guru untuk mengembangkan kemampuan 

dalam mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif yaitu 

salah satunya adalah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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d. Bagi peneliti 

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD diharapkan untuk melakukan 

penelitian dengan meminta guru kelas untuk mengajar. Sehingga faktor 

kurang terbiasanya siswa terhadap peneliti sebagai guru baru dapat dicegah 

dalam mempengaruhi hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


