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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian eksperimen ini dilakukan di SDN Koripan 01 dan SDN Koripan 02 

Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan menggunakan model pembelajaran 

tipe Student Teams Achievment Division (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik kelas 3 sekolah dasar. Sebagian peserta didik yang sebelumnya atau 

pada pretest yang tidak tuntas menjadi tuntas pada hasil postest. Berdasarkan hasil 

analisis dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model Student Teams 

Achievment Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta 

didik yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta didik yang tuntas dalam 

setiap siklus dan ditandai dengan meningkatnya rata – rata hasil belajar postest siswa. 

Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan langkah – langkah penerapan model  

Student Teams Achievment Division (STAD) yang tediri dari 6 fase kegiatan 

pembelajaran yaitu penyampaian tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan 

informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok – kelompok belajar, 

membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi dan pemberian penghargaan. 

Kegiatan pembelajaran kelompok dengan menggunakan model Student Teams 

Achievment Division (STAD) lebih mudah dan dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

 

5.2 Saran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru diharapkan dapat berkreasi untuk 

menggunakan model pembelajaran yang tepat pada pembelajaran matematika di 

sekolah dasar dengan tujuan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang 

diharapkan.  Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 
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5.2.1 Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran tipe Student 

Teams Achievment Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas 3 SD Negeri Koripan 01. Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu jika 

guru menerapkan model pembelajaran tipe Student Teams Achievment Division 

(STAD) dalam pembelajaran matematika maka hasil belajar siswa dapat meningkat.  

5.2.2 Implikasi Praktis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan saran 

terhadap penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Bagi Peserta didik 

Dengan menggunakan model Student Teams Achievment Division (STAD) 

disarankan peserta didik lebih memiliki minat dan antusias yang tinggi terhadap mata 

pelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.  

2. Bagi Pendidik 

Pendidik hendaknya menerapkan model pembelajaran Student Teams Achievment 

Division (STAD) khususnya bagi peserta didik yang memiliki karakteristik seperti 

mampu menjadi pemimpin dalam kelompok dan berani bertanya kepada guru apabila 

belum memahami materi yang telah diajarkan. Apabila pendidik menghadapi peserta 

didik yang kurang memperhatikan penjelasan pada saat proses pembelajaran dan 

peserta didik memiliki keterbatasan khusus dalam mengikuti pembelajaran, maka 

disarankan pendidik menggunakan model dan metode pembelajaran lain agar 

penelitian selanjutnya dapat lebih meningkat. 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Bagi lembaga pendidikan hendaknya lebih mendorong setiap pendidik untuk 

menggunakan model pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif 

mengembangkan kreativitas dan semangat dalam belajar yaitu dengan menerapkan 

model pembelajaran Student Teams Achievment Division (STAD). 

 


