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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata belajar siswa 53,55 dengan 

jumlah siswa yang tuntas 15 orang  (39. 48%) dan yang belum tuntas 

sebanyak 23 orang (60,52%). 

2. Setelah dilakukan penerapan Model STAD pada siklus I Nilai rata-rata 

hasil belajar siswa meningkat 6,71 % dari nilai awal dengan siswa yang 

tuntas sebanyak 27 orang (71, 06%) dan yang belum tuntas 11 orang 

(28,94%). 

3. Pada siklus II nilai rata-rata belajar siswa 80,92. Siswa yang telah tuntas 

37 orang (97,37%) dan yang belum tuntas 1 orang (2,63%). Jadi selisih 

peningkatan nilai rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 

20,66%. 

4. Pembelajaran dengan menggunakan model STAD dapat meningkatkan  

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 173316 Paranginan Kabupaten 

Humbang Hasundutan Tahun Pembelajaran 2014/2015. 

 

B. SARAN 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Hendaknya guru dapat menggunakan  media dan  metode pembelajaran 

yang bervariasi sehingga Pembelajaran Aktif, Kratif, Efektif, dan 

Menyenangkan dapat terwujud. 

2. Kepala Sekolah hendaknya menghimbau dan memberikan kesempatan 

kepada guru untuk terus mengikuti perkembangan media dan metode 

pembelajaran sehingga proses belajar mengajar yang baik  dapat 

dilaksanakan. 

3. Siswa diharapkan dapat membangun pola interaksi dan kerjasama, baik 

dengan sesama siswa, dengan guru, dan lingkungan demi terlaksananya 

proses belajar mengajar  yang baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan jenis penelitian yanh 

sama, hendaknya dapat memperbaiki tahapan-tahapan dalam  metode ini 

serta mengkombinasikannya dengan metode pembelajaran yang lain 

sehingga  dapat menghasilkan data penelitian yang lebih baik. 

5. Pembelajaran dengan menerapkan Model STAD dapat meningkatkan  

hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada poko bahasan 

Pemerintahan Kecamatan. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata  

hasil  belajar siswa 53,55 dengan jumlah yang tuntas sebanyak 15 orang  

dan yang belum tuntas 23 orang. 

 


