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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Take and Give untuk meningkatkan keaktifan 

belajar siswa pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan Langkah-langkah model model pembelajaran kooperatif tipe 

Take and Give. 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran  mengenai keaktifan belajar siswa 

pada tema 7 menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Take and 

Give terdiri dari 7 langkah  langkah yaitu  kegiatan awal, penguasaan 

materi, penerapan model pembelajaran, pemanfaatan media 

pembelajaran, melibatkan siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan kegiatan akhir 

pembelajaran.proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran tipe Take and Give dapat meningkatkan keaktifan belajar 

siswa ,terbukti adanya peningkatan dari siklus I dan siklus II pada tabel 

hasil aktivitas guru dan aktivitas siswa. 

2. Peningakatan keaktifan belajar siswa kelas Vb setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give. 

Keaktifan belajar siswa kelas Vb pada tema 7 dengan menerapkan 

model pembelajaran Take and Give meningkat pada setiap siklusnya. 

Persentase tingkat keberhasilan keaktifan belajar siswa pada  pra 

penelitian 25,74% menjadi 54% pada siklus I, dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 35% dari hasil siklus I 54% menjadi 

89%. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini rekomendasi yang diharapkan 

dapat memberikan peningkatan pada sikap atau perilaku siswa di dalam 

kegiatan pembelajaran. Tindakan dalam upaya peningkatan keaktifan 

belajar siswa pada tema 7 subtema 2 pembelajaran ke 3 dan ke 5 di Sekolah 

Dasar dengan menerapkan model pembelajaraan kooperatif tipe Take and 

Give. Dengan harapan penelitian ini dapat: 

1. Memberikan kontribusi teoritis mengenai penerapan model 

pembelajaran Kooperatif tipe Take and Give untuk meningkatkan 

keaktifan siswa kelas Vb sekolah dasar  

2. Meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model 

kooperatif tipe Take and Give  

3. Menumbuhkan Keaktifan belajar siswa pada proses pembelajaran 

4. Meningkatkan motivasi guru dalam meningkatkan keaktifan belajar 

siswa 

5. Meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Take and Give 

6. Menjadi bahan evaluasi guru dalam meningkatkan keaktifan belajar 

siswa 

7. Meningkatkan kualitas pendidikan dalam proses pembelajaran 

disekolah  

8. Mempermudah penulis dalam membuat laporan penelitian tindakan 

kelas dalam proses pembelajaran 

 


