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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Menurut data temuan selama penelitian melalui penerapan model kooperatif 

tipe STAD aktivitas siswa selama proses pembelajaran meningkat dengan dibentuk 

kerja tim. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD menumbuhkan keberanian 

siswa bertanya, mengeluarkan pendapat, serta menumbuhkan bekerja sama yang 

baik untuk menguasai materi. Hal ini terlihat dari meningkatnya total skor 

penilaian pada hasil lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa pada siklus 

I dan siklus II. Pada siklus I pertemuan 1 kinerja guru mendapat skor 88% dan 

pertemuan kedua meningkat menjadi 93%. Pada siklus II kinerja guru pada 

pertemuan pertama meningkat menjadi 97% dan pertemuan kedua menjadi 99%. 

Meningkatkan kinerja guru mengakibatkan peningkatan aktivitas siswa yang pada 

siklus I pertemuan 2mendapat skor 94% dari pertemuan pertama yang hanya 

mendapat skor 83%. Pada siklus II mengingkat lagi pada pertemuan 1 sebesar 

98% dan meningkat lagi pada pertemuan 2 sebesar 99%. 

Peningkatan kinerja guru dan aktivitas mempengaruhi hasil belajar IPA. 

Rata-rata kelas pada kondisi awal 69,5, pada siklus I meningkat menjadi 80,9 dan 

pada siklus II lebih meningkat lagi menjadi 84,3. Ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan dari kondisi awal hanya 59%, pada siklus I meningkat 

menjadi 91%, dan pada siklus II ketuntasan belajar siswa 100%. Skor minimal 

pada kondisi awal 55, siklus I meningkat menjadi 65 dan pada siklus II meningkat 

menjadi 75. Skor maksimal pada kondisi awal hanya 87, pada siklus I meningkat 

menjadi 95 dan pada siklus II sudah mencapai 100. Berdasarkan hasil data temuan 

selama penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan media diorama dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas 3 SDN Ledok 01 Salatiga tahun pelajaran 2012/2013. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sekiranya memberikan 

manfaat bagi sekolah khususnya SDN Ledok 01 Salatiga, sebagai berikut: 
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a) Seyogyanya guru memiliki kemampuan dalam menerapkan model 

pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran IPA sebagai salah satu 

inovasi dalam pembelajaran di SD. 

b) Hendaknya melibatkan siswa selama proses pembelajaran, karena keterlibatan 

siswa akan dapat mengkonstruksi pengalaman belajarnya sendiri. 

c) Sebaiknya pemanfaatan media pembelajaran yang menarik dan keratif 

sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sehingga siswa 

mudah menyerap pelajaran sehingga hasil belajar pun akan meningkat. 

d) Penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan hasil 

belajar pada materi pembelajaran yang berbeda guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SD. 


