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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di SDN 

Cipocok Jaya 3 Kota Serang dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan mulai dari pelaksanaan siklus I sampai 

dengan siklus II, yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA tentang konsep gaya 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam 

upaya meningkatkan pemahaman siswa SD kelas IV cukup menyenangkan 

dan menarik bagi siswa. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang 

dilakukan peneliti dari mulai siklus I sampai dengan siklus II bahwa 

aktivitas siswa. Juga hasil belajar siswa SDN Cipocok Jaya 3 di kelas IV 

setelah menggunakan model STAD dalam pelajaran IPA tentang materi 

gaya pun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai rata-rata post test siswa pada siklus I yaitu 61,56 dengan 

persentase 81,25%. Dan perolehan hasil belajar siswa pada siklus II dilihat 

dari nilai rata-rata post test siswa yaitu 74,06 dengan persentase 96,8%.  

Dapat disimpulkan bahwa penelitian pada pembelajaran IPA tentang 

konsep gaya yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD sudah terlaksana dengan baik dan aktivitas siswa sudah mengalami 

peningkatan, artinya penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD ini efektif untuk meningkatkan pemahaman hasil belajar siswa SD 

di kelas IV tentang konsep gaya. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka ada beberapa 

hal yang penulis sarankan, yaitu: 

1. Guru dapat mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada kelas tinggi atau kelas rendah untuk membantu siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal. 

2. Kepala sekolah diharapkan juga dapat terus meningkatkan guru-guru 

Sekolah Dasar dalam bidang pengajaran melalui pelatihan yang  

membahas pendekatan pembelajaran kooperatif khususnya tipe STAD. 

3. Dan bagi siswa SD khususnya kelas IV agar lebih giat belajar, 

terutama dalam menyelesaikan soal-soal IPA dan soal pada pelajaran 

lainnya, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. 


