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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang diselenggarakan di kelas V MI NU 05 

Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal pada tahun pelajaran 

2014/2015 ini didapatkan kesimpulan sebagaimana berikut. Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas V pada 

mata pelajaran Matematika materi pokok menentukan FPB dan KPK dengan 

menggunakan teknik faktorisasi prima dengan indikator meningkatnya nilai rata-

rata kelas dari 46,82 pada pra siklus, 66,13 pada siklus 1, dan 79,32 pada siklus 2. 

Begitu juga dengan ketuntasan klasikal yang juga mengalami peningkatan dari 

27,27% pada pra siklus, 50% pada siklus 1, dan 86,37% pada siklus 2.    

 

B. Saran 

1. Aplikasi metode pembelajaran kooperatif tipe STAD mengharuskan guru 

untuk mengelompokkan siswa yang dimungkinkan untuk terjadi kerja sama 

dalam anggota kelompok. Oleh karena itu guru harus pandai-pandai membuat 

kelompok sehingga kerja sama dalam pembelajaran dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan dalam metode ini.  

2. Adanya persaingan (kompetisi) baik antar individu maupun kelompok 

merupakan hal yang tak dapat dilepaskan dari pelaksanaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Untuk itu guru harus mengupayakan 

sedemikian rupa sehingga untuk menghidupkan suasana kompetisi ini. Hal-hal 

yang dapat dilakukan antara lain dengan memotivasi peserta didik agar terlibat 

secara aktif misalnya saja dengan memberikan reward dan punishment.  

3. Peran guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini sangat dibutuhkan untuk 

menghidupkan kelas. Selain guru harus betul-betul menguasai materi, guru 

juga harus memahami masing-masing karakteristik peserta didik. Pemahaman 

ini dibutuhkan untuk menjadikan pembelajaran semakin berkualitas. 
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C. Kata Penutup  

Demikian penelitian kami susun dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan 

data yang valid. Peneliti mengakui masih banyaknya kekurangan dan kesalahan 

yang terjadi baik dalam segi penulisan, semantik bahasa, ataupun dalam segi 

metode penelitian yang digunakan. Untuk itu peneliti mengharapkan kiriman 

kritik dan saran yang konstruktif agar dalam penyusunan karya selanjutnya 

MENJADI lebih baik lagi. Atas perhatian dari pembaca yang budiman peneliti 

sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahua’lam 

bishawab.  

 

 

 


