
BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil  penelitian, perencanaan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA, menyiapkan RPP yang di dalamnya terdapat langkah-langkah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang sudah diberi penilaian oleh guru 

kelas III A setiap siklusnya. Selanjutnya, menyiapkan bahan ajar dan daftar 

hadir siswa kelas III A untuk 2 pertemuan setiap siklusnya, lembar observasi 

keaktifan belajar siswa dan lembar observasi aktivitas guru, angket atau 

kuesioner, lembar kerja kelompok, dan lembar evaluasi siswa atau tes untuk 

siklus I dan siklus II yang digunakan untuk alat ukur keberhasilan dalam 

indikator yang sudah ditentukan, terakhir peralatan-peralatan yang 

digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA, pelaksanaan keaktifan 

belajar siswa menggunakan model kooperatif tipe STAD pada siklus I 

diperoleh hasil nilai rata-rata keaktifan 65,2% dengan kategori aktif 

sedangkan pada siklus II diperoleh hasil rata-rata keaktifan 80,3% dengan 

kategori sangat aktif. Adapun untuk aktivitas guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  pada siklus I mendapat nilai rata-rata 76,4%, dan pada siklus II 

mendapat nilai rata-rata 81,2% dengan kategori amat baik. 

3. Peningkatan keaktifan belajar siswa SDN 1 Cikembar di kelas III dengan 

menggunakan model koopertatif tipe STAD menunjukkan peningkatan pada 



setiap indikatornya. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai ketercapaian 

peningkatan pada setiap indikator yaitu pertama turut serta dalam 

melaksanakan tugas belajar pada siklus I sebesar 73,0% dan siklus II sebesar 

86,1%. Kedua, terlibat dalam pemecahan masalah pada siklus I 69,8% dan 

siklus II 81,2%. Ketiga, bertanya kepada siswa lain, atau guru apabila tidak 

memahami persoalan yang dihadapi pada siklus I 59,4% dan siklus II 79,6%. 

Keempat, berusaha mencari informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah  pada siklus I 61,7% dan siklus II 78,5%. Kelima, melaksanakan 

diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru pada siklus I 70,3% dan 

siklus II 78,7%. Keenam, menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang 

diperolehnya pada siklus I 58,8% dan siklus II 79,7%. Ketujuh, melatih diri 

dalam memecahkan masalah soal-soal atau masalah sejenisnya pada siklus I 

71,1% dan siklus II 79,1%. Kedelapan, kesempatan menggunakan atau 

menerapkan apa yang telah diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau 

persoalan yang dihadapi pada siklus I 57,5% dan siklus II 79,8%. 

Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa 

keaktifan belajar siswa kelas III A pada mata pelajaran IPA dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD meningkat pada 

setiap siklusnya. Persentase tingkat keberhasilan keaktifan belajar siswa 

pada  pra siklus 33,1% menjadi 65,2% pada siklus I, dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 15,1% dari hasil siklus I 65,2% menjadi 

80,3%. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan pada 

kualitas pembelajaran dalam sikap atau perilaku siswa di dalam kegiatan 

pembelajaran, khususnya tindakan dalam upaya meningkatkan keaktifan belajar 



siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 3 dengan menerapkan model 

pembelajaraan kooperatif tipe STAD (student teams achievement division). 

1. Pada proses pembelajaran, guru harus bisa menyesuaikan waktu belajar 

atau harus bisa mengatur waktu agar pembelajaran berjalan sesuai dengan 

rencana. 

2. Pada proses pembelajaran berlangsung, guru harus memberikan dorongan 

motivasi kepada siswa agar lebih berani dan tidak malu-malu lagi untuk 

berpendapat di depan kelas. 

3. Guru/peneliti harus lebih memperdalam pengetahuan mengenai materi 

pembelajaran dan langkah-langkah model pembelajaran yang akan 

diteripkan khususnya model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. 

 


