
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 101752 Klambir Lima, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, 

ternyata mampu meningkatkan hasil belajar siswa hingga mencapai tingkat 

ketuntasan belajar secara kalsikal. Dimana pada tahap awal rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 46,25 dan ketuntasan belajar klasikalnya 22,5%, 

kemudian siklus I rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 65,75, 

ketuntasan belajar klasikalnya juga meningkat menjadi 57,5%. Selanjutnya 

pada siklus II rata-rata hasil belajar siswa menjadi 82,25, ketuntasan 

belajar klasikalnya mencapai 90%. Kenaikan tersebut merupakan suatu 

realita bahwa pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi pokok 

Perkembangan Teknologi di kelas IVB SD Negeri 101752 Klambir Lima. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share mampu 

menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan bagi seluruh siswa, 

selain itu materi pembelajaran yang disampaikan melalui pembelajaran 

Think Pair Share  ini lebih menarik perhatian siswa dan siswa terlihat 

lebih berantusias, serta semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan di atas, maka 

disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Guru diharapkan melakukan pengajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran  kooperatif tipe Think Pair Share sebagai alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar  siswa pada  mata pelajaran IPS khusunya pada 

materi Perkembangan Teknologi. 

2. Disarankan kepada guru baik itu guru mata pelajaran IPS ataupun mata 

pelajaran lainnya agar menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share dalam menyampaikan materi pelajaran pada siswa karena model 

pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk saling bertukar pendapat serta 

dapat melibatkan siswa untuk terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Untuk menghindari kejenuhan siswa, ajarkanlah materi pelajaran dengan 

menggunakan berbagai strategi,  model, teknik dan sumber lainnya. 

4. Bagi peneliti berikutnya jika ingin melakukan jenis penelitian yang sama 

sebaiknya dilaksanakan lebih dari satu siklus, agar tercapai hasil belajar yang 

lebih efektif dan efesien. 

 

 

 


