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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa data membuktikan bahwa 

penerapan model pembelajaran STAD dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV C SDN 2 Kendari, dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran STAD pada materi pengolahan data di SDN 

2 Kendari berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil observasi 

aktifitas guru siklus I diperoleh presentase 88,73% dan aktifitas guru siklus 

II dipeoleh presentase 96,15%. Hasil observasi aktifitas siswa pada siklus I 

diperoleh presentase 88,73% dan aktifitas siswa siklus II dipeoleh 

presentase 96,15%. 

2. Setelah penulis menyajikan laporan dan menganalisa, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV C SDN 2 Kendari, 

hal ini dapat dari indikasi peningkatan pada setiap siklus, yaitu pada pra 

siklus (nilai awal) presentase ketuntasan siswa hanya mencapai 25% 

kemudian setelah dilakukan siklus I dengan penerapan model pembelajaran 

STAD presentase ketuntasan belajar secara klasikal menjapai 70%, dan pada 

siklus II mencapai 95% dimana dari 20 siswa hanya 1 siswa yang tidak 

menapai KKM. Penelitian tindakan kelas pada siklus II dikatakan telah 

berhasil karena sudah mencapai indikator keberhasilan yang menjadi acuan 
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dalam penelitian ini yakni 85% sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan ke 

siklus berikutnya dengan alasan penelitian ini sudah mencapai target yang 

telah ditentukan.  

Berdasarkan tindakan dari siklus ke siklus dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD berjalan dengan baik dan hasil penelitian 

ini telah memenuhi indikator keberhasilan yang telah direncanakan.  Dari hasil tes 

yang telah peneliti lakukan memperoleh kesimpulan pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan menerapkan metode pembelajaran STAD membawa dampak 

positif yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV C di SDN 2 

Kendari. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV C di SDN 2 Kendari, 

maka dapat diajukan saran-saran dan diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi beberapa pihak antara lain:  

1. Bagi Kepala Sekolah  

a. Alangkah baiknya jika hasil penelitian ini dijadikan pedoman oleh lembaga 

pendidikan untuk selalu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, 

sebab untuk mencapai hasil belajar siswa secara maksimal perlu adanya 

motivasi yang tinggi dari peserta didik itu sendiri. 

b. Diharapkan mengadakan pembinaan kepada guru terutama dalam strategi 

mengajar dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran.  

2. Bagi guru, khususnya guru mata pelajaran matematika:  
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a. Agar melanjutkan menerapkan metode pembelajaran STAD dan melakukan 

perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan penerapan metode 

pembelajaran  STAD pada mata pelajaran matematika.  

b. Sebelum diterapkan model pembelajaran STAD guru diharapkan 

emperdalamnya terlebih dahulu dan memberikan pemahaman kepada 

peserta didik sebelum menerapkannya agar pelaksanaanya akan berjalan 

dengan maksimal.  

3. Bagi Peserta Didik  

Diharapkan agar peserta didik bersungguh-sungguh dalam proses 

pembelajaran, belajar apapun baik ilmu pengetahuan ataupun bidang lainnya yang 

mempunyai nilai positif, karena dengan bersungguh-sungguh insya Allah akan 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tidak mengalami hambatan 

yang berati meskipun harus mengorbankan waktu, pikiran, perasaan, dan materi 

namun akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis 

menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi pengalaman serta wawasan 

keilmuan yang ada sehingga kemungkinan penelitian ini masih ada kesalahan dan 

kekeliruan yang disengaja atau tidak, sehingga penulis mengaharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun guna perbaikan yang akan datang dari para penguji. 
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