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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian mengenai 

penggunaan model pembelajaran STAD dalam meningkatkan keterampilan 

membaca notasi angka dapat disimpulkan antara lain. 

1. Penerapan langkah-langkah model pembelajaran STAD 

Pembelajaran SBdP mengenai keterampilan membaca notasi angka 

terdiri dari 5 indikator pada langkah-langkah penerapan model 

pembelajaran STAD, yaitu (1) penyajian kelas yang berisi pendahuluan, 

penyampaian materi, dan latihan terbimbing, (2) belajar kelompok yang 

terdiri dari diskusi kelompok, siswa saling membantu satu sama lain untuk 

memahami materi yang diberikan, (3) kuis yang berisi pemberian soal 

berupa permainan dimana setiap kelompok bersaing untuk 

memenangkannya, (4) skor perkembangan yang berisi pemberian nilai 

hasil dari kuis, dan (5) pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik 

sebagai hadiah atas pencapaiannya. 

Penerapan model STAD dalam proses pembelajaran mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Walaupun terdapat kekurangan untuk 

diperbaiki pada tindakan selanjutnya. Pada siklus I kegiatan belajar 

kelompok sempat terganggu dengan adanya siswa yang berselisih dengan 

temannya, karena mereka tidak menerima teman satu kelompoknya. Pada 

saat pemberian penghargaan, kelompok lain merasa iri dan belum bisa 

mengapresiasi. Lalu di siklus I kurang intensnya latihan membaca notasi 

angka. Pelaksanaan siklus II merupakan refleksi dari perbaikan pada siklus 

I yaitu perbaikan pada aktivitas guru dalam menggunakan model 

pembelajaran STAD untuk meningkatkan keterampilan membaca notasi 

angka. Perbedaan pada pembelajaran siklus II, guru sudah memberikan 

porsi latihan yang lebih terhadap siswa, siswa pun sudah mampu 

menerima teman sekelompoknya, dan siswa sudah bisa mengapresiasi 

temannya yang menjadi kelompok terbaik. 
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2. Peningkatan keterampilan membaca notasi angka 

Keterampilan membaca notasi angka pada pembelajaran SBdP 

dengan menggunakan model pembelajaran STAD di kelas IV mengalami 

peningkatan di setiap indikatornya. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai 

ketercapaian peningkatan pada setiap indikator keterampilan membaca 

notasi angka yaitu membaca ritme/irama pada siklus I 67% dan pada siklus 

II menjadi 80%. Kedua membaca melodi/rangkaian nada pada siklus I 

yaitu 90% dan pada siklus II menjadi 100%. Ketiga membaca akord pada 

siklus I yaitu 63% dan pada siklus II menjadi 78%.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil peneltian, berikut ini dikemukakan saran yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran dalam membaca notasi angka pada pembelajaran SBdP 

di Sekolah Dasar, khususnya dalam menerapkan dan mengembangkan model 

pembelajaran Students Teaching Achievement Division. 

1. Model pembelajaran STAD dapat meningkatkan keterampilan membaca 

notasi angka pada pembelajaran SBdP di sekolah dasar. Penulis 

menyarankan kepada guru untuk tidak mengesampingkan keterampilan 

membaca notasi angka pada pembelajaran di kelas, khususnya dapat 

menggunakan model STAD ini dalam pembelajaran SBdP. 

2. Diperlukan bimbingan guru untuk melatih kemandirian dengan anggota 

lainnya agar bisa  berbaur dan berteman dengan semua teman kelasnya. 

3. Pada tahap pemberian penghargaan sebaiknya setiap kelompok diberikan 

penghargaan sesuai predikat dan pencapainnya masing-masing agar tidak 

ada kecemburuan sosial. 

 


