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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SDN 1 Tleter dengan

menerapkan model pembelajaran Think Pair Share untuk meningkatkan

hasil belajar siswa kelas III. Metode ini menerapkan tiga tahapan dalam

penerapannya. Tahap yang pertama adalah tahap berpikir (Thinking),

tahap yang kedua adalah memasangkan siswa (Pairing) dan yang ketiga

adalah berbagi dengan siswa lain (Sharing).

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan  pembahasan  yang telah

diuraikan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode

Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa

Indonesia siswa kelas III SDN 1 Tleter. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa hasil belajar siswa meningkat. Hasil tersebut diperkuat dengan

persentase ketuntasan belajar pada siklus I dan II. Data awal  sebelun

diadakan tindakan adalah 67% tidak tuntas dan 33% tuntas. Hasil yang

dicapai pada siklus I adalah 83% siswa tuntas dan 17% siswa belum

tuntas. Penelitian dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus II meningkat lagi

menjadi 100% tuntas.

Sesuai indikator penelitian bahwa penelitian dinyatakan berhasil

jika persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 85% maka penelitian ini

sudah berhasil.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat dikemukakan saran antara lain

sebagai berikut.

5.2.1 Bagi Kepala Sekolah

1) Menjadikan keberhasilan penelitian ini sebagai acuan untuk

membuat kebijakan yang berkaitan dengan metode pembelajaran
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yaitu dengan dilakukan diklat atau pelatihan tentang metode-

metode pembelajaran yang tepat dan efektif bagi siswa.

2) Sekolah dapat membuat kebijakan untuk guru dalam mengajar

supaya menggunakan metode Think Pair Share dalam proses

pembelajaran minimal 1 kali dalam 1 semester.

5.2.2 Bagi Guru

1) Guru hendaknya mencobakan model Think Pair Share ini untuk

meningkatkan hasil belajar matapelajaran yang lainnya.

2) Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa dan

pengembangan karakter siswa, guru hendaknya lebih sering

melatih siswa dengan metode pembelajaran yang berbeda. Agar

siswa mampu menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep

dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu

memecahkan masalah.

5.2.3 Bagi Siswa

1) Hendaknya siswa memanfaatkan waktu diskusi dengan berdiskusi

dengan baik bersama pasanganya agar hasil belajarnya bisa lebih

optimal.

2) Hendaknya siswa memanfaatkan waktu pembelajaran dengan

lebih aktif untuk bertanya dan berpendapat.


