
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada materi 

aritmatika sosial dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Matematika siswa kelas VII-1 yang diajar sebelum dan sesudah 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

mengalami peningkatan yakni dari perolehan nilai rata-rata 47,14 menjadi 82,14. 

2. Hasil belajar Matematika siswa kelas VII-6 yang diajar sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran konvensional mengalami peningkatan yakni 

dari perolehan nilai rata-rata 47,14 menjadi 65,71. 

3. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa siswa yang signifikan antara 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray dan model pembelajaran konvensional pada materi Aritmatika Sosial, 

dimana peningkatan hasil belajar kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dari proses pelaksanaan penelitian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

belum sempurna. Berbagai upaya telah dilakukan agar penelitian ini memperoleh 

hasil yang maksimal. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang sulit untuk 

dikendalikan sehingga dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatas, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di SMP Negeri 3 Wangi-Wangi  Selatan 
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2. Penelitian ini hanya dilakukan pada dua kelas VII dan pada materi aritmatika 

sosial. 

3. Pertemuan yang dilakukan hanya 5 kali. 

4. Kontrol kemampuan dari subjek penelitian hanya menggunakan hasil belajar 

Kognitif siswa. 

5. Pada pelaksanaan tes, terdapat kecurangan siswa yang mencontek temannya. 

5.3 Saran  

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran 

Matematika serta melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran.  

2. Kepada guru pelajaran, perlu melakukan variasi dalam model  pembelajaran 

yang sesuai dengan meteri pokok yang diajarkan dan mendorong aktivitas 

pembelajaran, seperti model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

sebagai salah satu alternative pembelajaran dapat menimbulkan keaktifan siswa 

dalam berdiskusi, bekerjasama sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Kepada siswa, agar aktif dalam proses pembelajaran serta memotivasi teman 

yang lain untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar.  

4. Kepada orang tua agara memberikan motivasi kepada anaknya agar selalu 

belajar dengan baik untuk masa depan bangsa 
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5. Kepada peneliti selanjutnya, yang berminat melakukan penelitian sejenis agar 

melakukan penelitian yang lebih sempurna, seperti membuat populasi yang lebih 

besar, atau materi yang lebih mendalam yang sesuai dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray memperhatikan alokasi waktu yang ada 

untuk melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat dilakukan dengan baik dan hasil belajar lebih optimal. 

6. Kepada peneliti selanjutnya untuk terus melakukan inovasi terbaru dalam 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran matematika sehingga lebih banyak 

variasi dan referensi model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam 

proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 


