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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data temuan dan pembahasan dari penelitian yang sudah 

dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran cooperative learning tipe two stay two stray 

digunakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang unsur intrinsik 

cerita rakyat, pada model ini siswa dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaranya, model pembelajaran cooperative learning tipe two stay 

two stray dalam pembelajarannya dibagai beberapa kelompok, setiap 

kelompok beranggota empat siswa. Setelah siswa berdiskusi masing-

masing kelompok menentukan dua orang siswa sebagai tamu dan dua 

orang siswa lagi sebagai tuan rumah. Tugas dari tamu yaitu sebagai 

pencari informasi dan tugas dari tuan rumah adalah memberikan 

informasi kepada tamu yang berkunjung dari hasil diskusi yang telah 

dilakukan oleh kelompoknya. Pada proses pembelajaran yang tejadi di 

kelas V SD Negeri Lontar Baru dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe two stay two stray ini sangat 

interaktif dan membuat antusias anak sangat tinggi. Dalam 

pembelajarannya seluruh siswa berperan aktif, setiap siswa sudah 

mendapatakan tugasnya masing-masing, sehingga dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung tidak ada siswa yang pasif. model 

pembelajaran cooperative learning tipe two stay two stray ini digunakan 

untuk meningkatakan hasil belajar siswa, model pembelajaran 

cooperative learning tipe two stay two straysiswa yang bertugas sebagai 

tamu mendengarkan penjelasan dari kelompok lain yang bertugas sebagai 

tuan ruamh , setelah tamu selesai mencari informasi siswa diharuskan 
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2. untuk kembali kekelompoknya yang semula untuk menjelaskan hasil dari 

pencarian informasi dari kelompok lain. 

 

3. Model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay Two Stray 

dapat menigkatakan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia mengenai unsur intrinsik cerita rakayat, pada tahap pra siklus 

nilai yang diperoleh siswa yang memenuhi KKM adalah berjumlah 11 

siswa sedangkan sisanya sebanyak 25 siswa belum memenuhi KKM. 

Setelah dillakukan tindakan pada siklus I data yang diperoleh siswa data 

yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berjumlah 21 siswa 

sedangakan yang belum mencapai KKM berjumlah 15 siswa dan pada 

sikus terakhir diperoleh data jumlah siswa yang memenuhi KKM adalah 

sebanyak 31 siswa, sedangkan siswa yang belum memenuhi KKM 

berjumlah 5 siswa. Nilai dari keseluruhan sebanyak 2.860 dengan nilai 

rata-rata 79,44, pada siklus II ini keberhasilan telah mencapai target. 

 

B. Saran  

Berdasrkan simoulan yang telah dikemukakan, terdapat bebrapa saran 

yang ingin disampaika peneliti sebagai berikut:  

1. Bagi Penelti Lain 

Penelitian Model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay Two 

Stray dapat di jadikan referensi untuk yang akan melakukan penelitina 

dengan model yang sama, khususnya dalam meningkatan hasil belajar 

siswa dan penelitian yang dilakukan mungkin kurang sempurna penelitian 

ini juga bisa di sempurnakan pada penlitian berikutnya.  

2. Bagi Guru 

Dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia mengenai unsur intrinsik cerita rakyat dengan 

menggunkan Model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Two Stay 
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Two Stray, peneliti menyarakan agar guru dapat menggunakan model ini 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia dan dapat mengguanakan model 

coopertaive tipe lainnya untuk menunjang pembelajaran. 

3. Bagi Siswa  

Dalam belajar harus selelu termotivasi karena dengan belajar kita dapat 

mencapai apa yag kita inginkan. Model apapun yang digunakan guru 

setiap hasi harus termotivasi dan aktif dalam kegiatan pembelajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


