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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan media audio-visual di SD Negeri 02 Kendari sudah baik dan 

berjalan lancar. Mulai dari perencanaan pembelajaran media audio-visual 

sampai dengan penilaian hasil belajar. Langkah awal dari perencanaan ini 

adalah menetapkan materi pembelajaran, menelaah buku siswa dan guru 

tema 5 kelas IV, mengembangkan silabus, menyusun rencana pelaksaan 

pembelajaran, mempersiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi yang digunakan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.    

2. Penerapan metode pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) menggunakan media audio-visual pada siswa kelas IVc di SD 

Negeri 02 Kendari dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus 

II. Pada siklus I pertemuan pertama hasil aktivitas guru dan siswa terjadi 

peningkatan. Hasil aktivitas guru mencapai 79,16%. Aktivitas siswa 

mencapai 80,95%. Pada pertemuan kedua siklus I aktivitas guru dan siswa 

meningkat. Aktivitas guru mencapai 83,33%. Aktivitas siswa pada 

pertemuan kedua siklus I mencapai 85,71%. Dan pertemuan ketiga siklusI 

aktivitas guru dan siswa meningkat. Aktivitas guru mencapai 87,5%. 

Aktivitas siswa pada pertemuan ketiga siklus I mencapai 85,71%. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan pertama dan kedua hasil aktivitas 
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guru dan siswa terjadi peningkatan yang sangat signifikasikan. Aktivitas 

guru pada siklus II pertemuan pertama mencapai 91,66%, aktivitas siswa 

mencapai 95,23%. Pada pertemuan kedua siklus II, aktivitas guru 

mencapai 95,83%. Aktivitas siswa mencapai 100%. Sehingga terjadi 

perubahan peningkatan aktivitas guru dan siswa. 

3. Hasil belajar IPS siswa kelas IVc sebelum tindakkan siklus memperoleh 

nilai rata-rata 68,36 sehingga memiliki ketuntasan belajar dengan 

persentase 55,26% atau siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 21 

orang, dan setelah tindakan siklus I ketuntasan belajar menjadi 71,05% 

dengan nilai rata-rata 75,86. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai >75 

meningkat menjadi 27 orang. Kemudian pada siklus II peningkatan 

persentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat secara signifikan yaitu 

dengan nilai rata-rata 82,92 dengan persentase ketuntasan 84,21% dan 

siswa yang memperoleh nilai >75 sebanyak 32 orang. Dengan demikian 

model Pembelajaran Student Team Achievement Division dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IVc SD Negeri 01 Baruga. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini, maka lebih efektifnya 

pelaksanaan proses belajar mengajar Ilmu Pendidikan Sosial, sehingga dapat 

memberikan hasil yang optimal bagi siswa, penulis menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 
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1. Disarankan kepada siswa supaya lebih aktif dalam menyampaikan 

pendapatnya, serta dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan, 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

2. Disarankan kepada guru pengajar agar dapat menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Pembelajaran Student Team Achievement 

Division (STAD) menggunakan media audio-visual pada pembelajaran 

tematik khususnya muatan IPS sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

dan juga motivasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Disarankan kepada kepala sekolah agar hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sumbangsi pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

4. Disarankan kepada peneliti lain u  ntuk dapat memilih dan 

mengembangkan model pembelajaran dengan menyempurnakan aspek-

aspek yang belum terjangkau dalam penelitian model ini. 

 


