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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Proses  pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe Think, Pair, 

Share Mata Pelajaran IPS siswa kelas V SDN II Selabintana Sukabumi merupakan 

pembelajaran dengan cara menumbuhkan siswa untuk menggali, berfikir dan 

mengemukakan ide ide yang digali dengan pikiran sistematis dengan 

mengelompokan siswa agar terpicu adanya pemecahan masalah disetiap pertanyaan 

dan siswa berani untuk mendiskripsikan pertanyaan di depan kelas untuk 

menumbuhkan kerpercayan dirinya. Proses pembelajaran dari Siklus I dan Siklus 

II adanya peningkatan di beberapa kegiatan yaitu kegiatan kegiatan inti mengalami 

kenaikan 18% yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan kekurangan yang 

terdapat di siklus I 

2. Peningkatan ketrampilan berpikir kritis melalui model tipi Think, Pare, Share Mata 

Pelajaran IPS siswa kelas V SDN II Salabintana Sukabumi dihasilkan peningkatan 

a. Kondisi awal nilai rata rata sebesar 63,9 % meningkat menjadi 74 % dan 

meningkat lagi pada siklus II menjadi 88 %, 

b. Nilai pembelajaran siswa memperoleh rata rata pencapaian siswa Siklus I 

mencapai 68 % kemudian di siklus II meningkat menjadi 76 %. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat dipergunakan 

sebagai pertimbangan dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan model Think 

Pair Share  yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Diharapakan siswa menerapkan pembelajaran ini disemua mata pelajaran dan 

dapat  meningkatkan kemampuan siswa melalui metode Think, Pare Share . 

2. Bagi guru menerapkan  

Diharapkan guru dapat model Think Pair Share  dalam pembelajaran IPS 

dengan materi Persiapan kemerdekaan dan peristiwa sekitar proklamasi 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan memberikan motivasi kepada guru untuk selalu mengembangkan 

pembelajaran yang berkualitas 

4. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model Think Pair Share  hendaknya 

memperhatikan efektifitas waktu mengingat pada pelaksanaanny pembelajaran 

sering tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu hendaknya 

diberi waktu yang lebih banyak pada siswa yang akan belajar dengan model 

Think Pair Share   

 

 

 

 

 

 


