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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

IV. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan  

Penerapan model pembelajaran STAD (Student Team Achiement Devisions) 

dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran  Matematika kelas IV SD Tlogo. Pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran STAD (Student Team Achiement Devisions) menjadikan 

kegiatan dikelas menjadi menyenagkan, dimana siswa dilatih untuk bersosial, 

belajar bersama, saling memotivasi antar teman sebaya, melalui kelompok yang 

dibentuk secara heterogen, sehingga siswa belajar bersama untuk menemukan 

konsep-konsep pada materi yang dipelajari bersama kelompok.  Dengan demikian 

hasil belajar siswa kelas IV SD Tlogo menggunaka model pembelajaran STAD 

(Student Team Achiement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga 

dimensi menjadi lebih baik dari pada hasil belajar yang diberi perlakuan 

mengunakan ceramah (Konvensional).  

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah membuktikan model pembelajaran 

STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi bahwa hasil belajar siswa 

lebih baik , ada beberapa saran yang diberikan kepada : 

a. Bagi Guru  

1. Bagi guru yang belum sama sekali menerpakan model Pembelajaran 

STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi, diharapkan 

memahami pentingnya model Pembelajaran dan alat peraga dalam proses 

pembelajaran.  

2.  Model pembelajaran STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga 

dimensi pada mata pelajaran Matematika perlu diterapkan dalam proses 

pembelajaran dikelas untuk mengaktifkan siswa dalam setiap kegiatan 
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yang menekankan kerja kelompok sehingga memiliki keterampilan 

sesuai dengan yang akan dicapai dan menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Matematika.  

b.   Bagi Siswa 

1. Siswa disarankan lebih bisa aktif dalam proses pembelajaran dan 

berinteraksi bersama kelompok dalam menyelesaikan masalah yang akan 

dipecahkan bersama dengan adanya penerapan model pembelajaran dan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi 

2. Siswa diharapkan lebih mampu menyelesaikan dan memperoleh ilmu 

atau pengetahuan yang baru serta bisa memahami antar individu yang 

lain sehingga mampu memperoleh pengetahuan dengan adanya model 

pembelajaran dan alat peraga yang diterapkan guru dalam pembelajaran 

di kelas.  

3. Siswa disarankan dalam model pembelajaran STAD dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi dapat mengikuti dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

Matematika.  

 

5.2.2  Saran Teoritis  

1. Penerapan Model STAD (Student Team Achiement Devisions) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga dimensi terbukti memberikan pengaruh 

yang postif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

Pokok Bahasan Bangun Ruang Sederhana.  

2. Model STAD (Student Team Achiement Devisions) dengan 

memanfaatkan alat peraga tiga terbukti menembah sumbangan ilmu 

kepada peneliti dan observer dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa, dimana siswa yang memperoleh perlakuan Model STAD (Student 

Team Achiement Devisions) dengan memanfaatkan alat peraga tiga lebih 

baik deibandingkan dengan yang diajar dengan metode Konvensional. 
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5.2.3 Saran Peneliti Lanjutan  

Diharapkan untuk peneliti yang melakukan penelitian menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan memanfaatkan alat peraga tiga dimensi untuk 

mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika,  

tidak hanya menerapkanya terhadap anak SD, melainkan ke lingkup yang lebih 

luas, seperti PAUD, TK, SMP,SMA bahkan diperguran tinggi.  




