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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair and Share dalam pembelajaran IPS di kelas III SD Negeri Cadassari 

dapat disimpulkan: 

1. Dilihat dari hasil observasi aktivitas peserta didik,pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair and Share 

dapat meningkatkan perhatian peserta didik menjadi 81%, meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berpikir sejenak untuk menjawab soal 

menjadi 100%, meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalambekerjasamamengerjakantugaskelompokdenganberpasangandanberdiku

sibersama(Pair)dari76,2%menjadi90,5%.Rangkaian aktivitas peserta didik 

mulai dari siklus pertama sampai dengan siklus ke dua menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipeThink Pair and Share dapat 

meningkatkan aktivitas peserta didik dan minat belajar peserta didik kleas III 

SD Negeri Cadassari. 

2. Dilihat dari hasil observasi hasil belajar peserta didik, pada tes 

awalmenunjukkanbahwanilairata-ratapeserta 

didiksecaraindividumencapai5,9 sedangkan klasikalnya mencapai 40,5%. 
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PadasiklusIrata-rata kelas menjadi6,5untukindividudan54,8%untuk 

klasikal.HasiltesbelajarsiklusIIditandaidenganpencapaianrata-

rata7,5untukindividu dan 88,1%untukklasikal.HaliniberartikelasIII SD 

Negeri 1 Cadassari telahmengalamiketuntasansecaraindividudanklasikalyaitu  

meningkat  hingga  3,3%darisiklus  sebelumnya.  Sedangkan  

batasketuntasanklasikaladalahdarijumlahpeserta didikkelasIII SD Negeri 1 

Cadassari secarakeseluruhan lebihdari85%mendapatnilai6,5keatas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada peserta didik 

kelas III SD Negeri 1 Cadassari, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

a. Bagi peserta didik 

Lebih meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal. 

b. Bagi Guru 

Dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya menggunakan model yang 

inovatif salah satunya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think pair and share. 

c. Bagi Sekolah 

Adanya referensi perpustakaan tentang model pembelajaran yang digunakan 

guru sehingga kualitas pembelajaran akan meningkat. 

 


