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BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui Penelitian

Tindakan Kelas, dengan model pembelajaran STAD, dapat meningkatkan

hasil belajar matematika siswa kelas IV tersebut dapat dilihat dari kondisi

awal, siklus 1 dan siklus 2. Hasil belajar matematikanya meningkat.

Peningkatan nilai  rata-rata juga diikuti dengan meningkatnya prosentase

ketuntasan  siswa dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2. Prosentase

ketuntasan siswa dari kondisi awal 55%, siklus 1 menjadi 64%, dan siklus 2

menjadi 86%. Selain peningkatan nilai nilai rata-rata dan prosentase

ketuntasan siswa, pembelajaran model STAD dapat meningkatkan

keterampilan sosial siswa, siswa mau bekerja sama dalam mengerjakan soal.

Hal itu dapat dilihat dari keaktivan siswa  dalam bekerjasama

menyelesaikan tugas yang diberikan guru, model pembelajaran  STAD ini

juga terbukti memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran

ditandai dengan antusias dan keaktivan siswa dalam diskusi kelompok,

keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, dan kerjasama siswa

dalam menyelesaikan lembar kerja kelompok.

Cara penerapan pembelajaran STAD untuk meningkatkan hasil

belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Matematika SD Negeri Kalibeji

01 denga materi mengenal bangun datar yang simetris, kubus dan Balok

a. Guru mengawal pembelajaran dengan mengucapkan salam.

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan

hasil/ KKM belajar yang dicapai setiap siswa dari kuis individu
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c. Guru memotivasi siswa dan menginformasikan cara belajar yang

akan ditempuh dalam proses pembelajaran (dengan model

pembelajaran STAD)

d. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa  untuk melihat

kemampuan siswa,  dan melihat siswa yang aktif.

e. Guru menyampaikan materi/pelajaran yang akan dipelajari.

f. Guru membagi siswa 5 kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dari

yang berkemampuan rendah, sedang, tinggi digabungkan.

g. Guru membagikan bahan- bahan diskusi kelompok tentang mengenal

bangun datar yang simetris pada setiap kelompok.

h. Siswa bekerja dalam kelompok menerjakan tugas yang diberikan

oleh guru.

i. Guru memantau kerja siswa masing-masing kelompok dan

mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan.

j. Perwakilan kelompok maju untuk mempersentasikan hasil kerja

kelompok.  Guru bertindak sebagai fasilitator.

k. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam

mempersentasikan hasil kerja kelompoknya.

l. Guru memberi evalusi kepada masing-masing siswa dan siswa

mengerjakannya  secara individu.

m. Guru mengoreksi hasil evaluasi yang telah diberikan  guru kepada

masing-masing individu.

n. Guru mengoreksi hasil kerja kelompok siswa.

o. Guru mengoreksi hasil evaluasi siswa yang dikerjakan secara

individu.

p. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang presentasi yang

baik atau yang mendapatkan nilai tinggi.

q. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

mengenai hal-hal yang belum jelas dari materi yang disampaikan.
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r. Guru memberikan motivasi berupa pujian kepada siswa yang berlum

berhasil dalam proses pembelajaran.

s. Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran.

t. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam.

5.2 Saran

Berdasarkan data hasil penelitan yang diperoleh oleh peneliti,

peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi sekolah :

a. Penerapan model pembelajaran STAD sangat perlu dijelaskan

dan dijadikan alternatif dalam pembelajran matematika di

sekolah untuk meningkatkan hasil belajar yang baik.

b. Dari hasil penelitan yang diteliti sangat diharapkan dapat

menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya memperbaiki

strategi pembelajaran di SD Negeri 01 Kalibeji karena dengan

menerapkan model STAD terbukti dapat mengngkatkan hasil

belajar matematika.

2. Bagi guru:

a. Guru memberikan sikap yang baik atau memberikan

penghargaan pada setia siswa sehingga dapat memacu siswa

untuk  lebih berani memberikan ide atau pendapat dalam

kegiatan proses belajar mengajar.

b. Kreatifitas sangat dituntut dalam proses pembelajaran, sehingga

guru harus di tuntut juga kreatif dalam memberikan motivasi

kepada siswa untuk lebih bersemangat dalam mengikuti proses

belajar mengajar.

3. Bagi siswa:

a. Bekerjasama sangat dibutuhkan dalam pembelajaran untuk

mengingkatkan keberhasilan siswa.
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b. Dalam mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran agar bisa

memperoleh pemahaman dan pengetahuan, sehingga

mendapatkan hasil belajar yang meningkat, khususnya hasil

belajar matematika.


