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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menguraikan bahasan tentang kesimpulan dan saran. Dari simpulan 

ini diharapkan dapat diketahui secara garis besar hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Kemudian untuk melihat hal-hal yang dapat dilakukan di masa yang akan 

datang, maka perlu dicantumkan beberapa saran sebagai patokan dalam kegiatan 

selanjutnya.   

A. Simpulan   

Berdasarkan rumusan tujuan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan, 

maka hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa  

1. Hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

Student Team Achievement Division (STAD) dengan hasil belajar siswa kelas 

kontrol dengan menggunakan metode ekspositori atau konvensional terbukti 

sangat berbeda dengan melihat hasil gain ternormalisasi dimana perolehan 

kelas kontrol menunjukan hasil yang lebih kecil dari kelas eksperimen.  

 

2. Setelah diadakan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka penggunaan 

model pembelajaran tipe STAD terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dengan demikian pada pembelajaran dengan model tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran fikih. Hal itu berarti model pembelajaran tipe Student 

Team Achievement Division (STAD) sangat efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa, baik secara individu maupun secara kelompok.  
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3. Hasil observasi yang dilakukan menujukan peningkatan yang positif baik dari 

guru maupun dari siswa ketika pembelajaran berlangsung dengan menerapkan 

model pembelajaran tipe Student team Achievement Division (STAD) dengan 

memaksimalkan Lembar Kerja Kelompok yang disediakan dan memanfaatkan 

kondisi kerja tim atau kerja kelompok yang dibentuk.  

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa saran tetnang penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

Model pembelajaran tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penerapan model pembelajaran secara sistematis terkadang menimbulkan 

kekakuan bagi guru dalam menerapkannya, namun semua itu hanyalah proses 

adaptasi menuju hasil yang lebih baik, yaitu terciptanya pembelajaran yang 

efektif dan menambah khasanah keilmuan guru itu sendiri dalam menerapkan 

model-model pembelajaran apa pun ke depannya.  

 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Sesuai dengan pembahasan mengenai manfaat untuk penelitian ini 

yang mana hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk pembinaan 

guru di sekolah, terutama bagi guru mata pelajaran fikih dan secara umum 

bagi guru mata pelajaran lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan juga 
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sebagai stimulus untuk mengembalikan gairah mengajar bagi guru itu sendiri. 

Peran kepala sekolah sebagai tongkak dalam kepemimpinan sangat 

mempengaruhi kualitas pembelajaran yang berlangsung di sekolah sehingga 

dukungan kepala sekolah sangat dibutuhkan bagi peningkatan hasil belajar 

siswa.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian 

selanjutnya dan diharapkan untuk melakukan penelitian dengan model yang 

sama namun dengan tingkat sampel yang berbeda agar model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) ini memang 

betul-betul menjadi salah satu solusi bagi pembelajaran itu sendiri. Dan juga 

bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pada ranah afeksi khusus pada mata 

pelajaran fikih agar kedepannya lebih memberikan warna bagi mata pelajaran 

fikih itu sendiri.  

   

 


