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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai peningkatan keterampilan 

berdiskusi keragaman suku bangsa dan agama di indonesia dengan penerapan 

Think Pair Share pada siswa Sekolah Dasar, dapat di tarik simpulan sebagai 

berikut :  

1. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan berdiskusi keragaman suku bangsa 

dan agama diindonesia dengan menerapkan Think Pair Share terdiri dari 5 

langkah yaitu pendahuluan, Think (Berfikir), Pair (Berpasangan), Share 

(Berbagi) dan Penghargaan dan Penutup. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan model Think Pair Share terlihat pada hasil yang selalu 

meningkat dan dilakukan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

rata-rata hasil observasi guru pada siklus I 2,9% dengan kategori baik, 

kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata 3,7% dengan kategori 

sangat baik. Pada siklus I setiap aspeknya terlihat baik namun terdapat 

berbagai temuan yaitu guru kurang memberikan arahan dan memperhatikan 

siswa, Sehingga kurang aktif pada saat mengemukakan pendapatnya. Pada 

siklus II guru telah memperbaiki model pembelajaran Think Pair Share  

dengan cara memberikan arahan dan setiap siswa dengan mengharuskan siswa 

memberikan pertanyaan ataupun masukan terhadap kelompok lain sehingga 

siswa terlihat aktif menanggapi dan mengemukakan pendapatnya sehingga 

setiap langkah Think Pair Share terlaksana dengan sangat baik.  

2. Keterampilan berdiskusi keragaman suku bangsa dan agama di indonesia, 

siswa kelas IV dengan menerapkan model Think Pair Share disetiap 

indikatornya. Persentase pada peningkatan keterampilan berdiskusi terlihat 

dari hasil ketuntasan secara klasikal. Pada pelaksanaan pra siklus untuk 

mengetahui keterampilan berdiskusi peserta didik yaitu 47,50%, pada siklus I  

meningkat sebesar 66,74% dan pada siklus II terjadi peningkatan yaitu 
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sebanyak 86,18% hasil perhitungan tersebut termasuk pada tingkat  yang 

terkategorikan aktif. Adapun aspek yang menjadi penilaian dalam 

keterampilan berdiskusi peserta didik yaitu sikap kooperatif diantara para 

anggota, semangat berinteraksi, kesadaran kelompok, kemampuan 

menggunakan bahasa, kemampuan mengungkakan persoalan dan gagasan. 

Sehingga setiap langkah keterampilan berdiskusi terlaksana dengan sangat 

baik. 

 

B. Rekomendasi  

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan keterampilan berdiskusi di Sekolah Dasar, khususnya dalam 

menerapkan Think Pair Share.  

1. Penerapan Think Pair Share dapat meningkatkan keterampilan berdiskusi 

pada siswa Sekolah Dasar. Melihat hal tersebut peneliti menyarankan kepada 

guru untuk menggunakan Think Pair Share sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran bahasa indonesia selanjutnya dengan alokasi waktu yang lebih 

dari 2 kali pertemuan setiap minggunya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, penerapan Think Pair Share sebaiknya lebih 

memperhatikan pengelolaan kelas, pembagian kelompok yang tepat. Terlebih 

jika penerapan Think Pair Share dilakukan di dalam kelas yang besar  

3. Pada penerapan setiap tahap Think Pair Share sebaiknya dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dan mampu menggunakan pengalokasian waktu yang tepat 

guna pemberian tindakan dapat terlaksana dengan sangat baik. 

 

 

 

 

 

 


