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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan Peneliti menyimpulkan 

bahwa Penelitian eksperimen yang dilakukan peneliti telah berhasil dilaksanakan 

dengan hasil pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) berpengaruh terhadap motivasi belajar dan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas IV SDN Karangtengah 01. Pembelajaran 

kooperatif metode STAD terbukti berpengaruh terhadap motivasi belajar, dengan 

didukung bukti skor rata-rata motivasi belajar kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada motivasi belajar kelas kontrol serta telah mencapai indikator kinerja 

yaitu skor motivasi belajar menunjukkan bahwa semua siswa kelas eksperimen 

telah berhasil mencapai level tinggi (≥ 118) dengan rata-rata skor motivasi belajar 

sebesar 128 (level sangat tinggi). Pembelajaran kooperatif metode STAD juga 

terbukti berpengaruh terhadap hasil belajar, dengan didukung bukti nilai rata-rata 

posttest kelas eskperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol serta telah 

mencapai indikator kinerja yakni semua siswa kelas eksperimen telah berhasil 

mencapai KKM yang ditentukan sekolah yakni ≥71 dengan nilai rata-rata 86,90. 

Penelitian ini telah dinyatakan berhasil karena telah mencapai indikator kinerja 

yang ditetapkan oleh peneliti yakni Sedangkan hasil posttest menunjukkan bahwa  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 

metode STAD berpengaruh positif terhadap motivasi belajar dan hasil belajar 

pada mata pelajaran matematika, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa yang terbiasa pasif dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya belajar 

membiasakan diri untuk dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam kerja 

kelompok seperti dalam pembelajaran yang menggunakan metode STAD. 

Dengan berdiskusi dan saling membantu akan memudahkan siswa dalam 
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menguasai materi pelajaran dan memecahkan masalah sehingga hasil belajar 

dapat meningkat.  

2.   Bagi Guru 

Jika memiliki siswa yang cenderung memiliki karakteristik pasif, guru 

sebaiknya menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik yang 

salah satunya adalah pembelajaran kooperatif metode STAD (Student Teams 

Ahievement Divisions) karena metode ini dapat membuat siswa aktif sehingga 

lebih termotivasi untuk belajar dan hasil belajar siswa pun meningkat. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti sebaiknya menerapkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang telah 

diperoleh selama penelitian ini serta menerapkan metode yang bervariasi 

seperti pembelajaran kooperatif tipe STAD jika nanti telah bekerja sebagai 

guru sekolah dasar.  

4. Bagi Sekolah  

Bagi kepala sekolah untuk menyarankan guru untuk menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD (Student Teams Ahievement Divisions) dalam kegiatan 

belajar mengajar.  

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya adalah kegiatan observasi dapat dilakukan oleh 

peneliti dan teman sejawat guru sehingga fungsi kontrol proses pembelajaran 

dapat terjamin. 


