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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Guru menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan

berbagai bidang pekerjaan. Menjelaskan kepada murid aturan berdiskusi dengan

menggunakan model Two Stay Two Stray. Membagi murid kedalam kelompok

kecil dengan model Two Stay Two Stray yakni dalam setiap kelompok terdiri dari

4 murid. Setiap kelompok diberikan lembar tugas yang berupa sub materi

pembelajaran. Setiap kelompok diberikan waktu 10 menit untuk memahami

materi pembelajaran. Setelah seslesai, dua orang dari masing-masing kelompok

meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Kelompok satu

bertamu ke kelompok dua, kelompok dua ke kelompok tiga, kelompok tiga ke

kelompok empat, kelompok empat ke kelompok lima, kelompok lima ke

kelompok enam, dan kelompok enam bertamu ke kelompok satu untuk mencari

informasi berupa sub-sub materi mengenai tema 8 sub tema 2 dan 3

pembelajaran 3 dan 4. Dua orang yang tinggal dalam kelompok membagikan

informasi kekelompok lain. Kelompok satu membagikan informasi kekelompok

dua dan seterusnya. Murid yang bertamu kembali ke kelompok mereka sendiri

dan melaporkan hasil temuan mereka dari kelompok lain. Murid diberikan

kesempatan diskusi kelompok untuk memperbandingkan dan membahas materi.

Guru memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan

masalah dan bertindak tanpa rasa takut. Guru bertanya jawab tentang hal-hal
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yang belum diketahui murid. Guru memberikan evaluasi dengan memberikan

soal LKS kepada murid

2. Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat meningkatkan

aktivitas guru dan murid di kelas IV SDN 2 Bokori Kecamatan soropia. Hal ini

dapat dilihat pada persentase penigkatan setiap siklus aktivitas guru pada siklus I

pertemuan pertama mencapai 71,42%, dan pertemuan kedua mencapai 85,71%.

Siklus II pertemuan pertama mencapai 90,47% dan pertemuan kedua sebesar

95,24%. Aktivitas murid siklus I pertemuan pertama mencapai 77,27%, dan

pertemuan kedua mencapai 86,36%. Siklus II pertemuan pertama mencapai

90,91% dan pertemuan kedua mencapai 95,45%.

3. Hasil belajar murid pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas IV

SDN 2 Bokori Kecamatan Soropia dapat ditingkatkan melalui penerapan model

pembelajaran Two Stay Two Stray. Hasil tes awal pra siklus mencapai ketuntasan

sebesar 34,62% dengan nilai rata-rata 63,85. Pada siklus I persentase ketuntasan

belajar murid mencapai 53,84% dengan nilai rata-rata 68,88. Pada siklus II

persentase ketuntasan belajar murid mencapai 84,61% dengan nilai rata-rata 80.

Peningkatan hasil belajar murid dari pra siklus ke siklus I sebesar 7,87%, dan

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 16,14% serta peningkatan dari pra

siklus ke siklus II sebesar 25,29%
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B. Saran

1. Bagi pihak sekolah agar menghimbau kepada guru adar menggunakan model

pembelajaran aktif yang bervariasi dalam melaksanakan proses pembelajaran.

2. Kepada guru mata pelajaran agar menjadikan model pembelajaran Two Stay

Two Stray sebagai salah satu model pembelajaran yang dapatt diterapkan di

kelas demi peningkatan hasil belajar yang diharapkan.

3. Kepada peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan

dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray atau model pembelajaran aktif lainnya dan

menerapkannya pada mata pelajaran lain.


