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A. Stmpula11 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan temuan dan basil analisis data penelitan. dikemukakan 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

l. Penerapan pembelaja,ran kooperatif tipe STAD dapat meningkatk.an basil 

belajar IPA siswa pada masing-masing ranah kognilif: pengetahuan (CI); 

pemabaman (C2); penerapan (CJ); analisa (C4); pengembugan (CS); dan 

pembuktian (C6). Hal ini diketahui dari peningkatan skor rala-rata basil 

belajar IPA siswa siklus I dan II. 

2. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe ST AD juga dapat meningkatkan 

kecakapan sosial siswa pada masin.g-masing indikator penilaian: (a) 

bekerjasama dengan ternan lain; (b) taaggungjawab sosial; (c) mengendalikan 

emosi; (d) berinteraksi dengan ternan lain: (e) mengelola konflik; (f) toleransi; 

(g) sikap sportif dan disiplin; (h) mendengarkan ternan lain; (i) berintetaksi 

dengan t.enum Jain; dan (j) memimpin. 

B. Saraa 

Berdasarkan simpulan penelitian yang diuraikan di atas, dapat 

dikemukabn beberapa saran sebapi beri1rut: 

1. Penenpan pembel~Qaran kooperatif tipe ST AD mampu meningkatkan hasil 

belajar lP A dan kecakapan sosial siswa. T emuan penelitian, hasil analisis data. 

perangkat pembelajaran. maupun insttumen yang dihasilkan dalam penelitian 

ini dapat dijadikan referensi dalarn upayo. meningbtbn hasil bel ajar [P A dan 
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kecakapan sosial siswa pada jenjang yang berbeda ataupun mata pelajaran 

yang berbeda dengan penelitian ini. 

2. Dalam penerapan pembelajaran koperatif tipe STAD, ada beberapa langk.ah 

yang harus diperhatikan guru: menyampaikan tuju.an dan memotivasi siswa; 

menyaji.k.an infomwi; mengorganisasikan siswa kedalam lcelompok 

kooperatif; membimbi.ng ketompok beketia dan bel.ajar; evaluasi; dan 

memberikan pengtwgaa.n. 

3. Siswa harus belajar dan bekerjasama saat proses diskusi kelompok sebagai 

implementasi pelaksanaan pembelajaran koperatif tipe ST AD. 

4. Pembelajaran kooperatiftipe STAD heodakuya menuangkan masalah-masala.h 

dari yang paling sederhana menuju yang lebih rwnit sebegai bagian 

pengembangan bahan ajar. Mcrnberibn kese:mpatan kepada siswa untuk 

rnerepresentasi model dan mengaitkannya dengan konsep lain serta memuat 

langkah-langkah pembelajaran yang mencerminkan belajar interaktif dan 

kooperatif. 

S. Dalam pela.ksanaan pembelajaran koopemtif tipe STAD hendaknya guru 

rnaupun peneliti melibetkan semua siswa berintcraksi secara positif, diawali 

da.ri mengeksplorasi masalah, kemudian mereprescntasi ke dalam model-

model dan mengkomu.ni.kasikan kepada seluruh anggota kelas. 
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