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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada siswa kelas II SDN 20 

Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Minat belajar siswa Kelas II SDN 20 Nagrikaler sebelum menerapkan 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD 

Minat belajar siswa Kelas II SDN 20 Nagrikaler sebelum menerapkan 

metode Cooperative Learning tipe STAD masih kurang. Hal ini ditunjukkan dari 

hasil pengamatan yang meliputi: menunjukkan sikap senang, perhatian, 

ketertarikan, suka cara guru menerangkan IPS. Dari hasil pengamatan tersebut 

diperoleh data pada indikator ke 1 senang terhadap mata pelajaran IPS sebanyak 

27 orang siswa menunjukkan pilihan tidak senang dan 18 orang menunjukkan 

senang, untuk indikator ke 2 perhatian terhadap mata pelajaran IPS sebanyak 27 

orang siswa menunjukkan tidak senang dan 18 siswa senang, pada indikator ke 3 

suka materi IPS, sebanyak 16 siswa 29 siswa menunjukkan tidak senang dan 16 

siswa menunjukkan senang dan pada indikator ke4 suka cara guru menerangkan 

IPS menunjukkan hasil 27 siswa tidak senang dan 18 siswa senang.  

2. Aktivitas belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

Cooperative Learning Tipe STAD 
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Pada siklus I aktifitas siswa yang kadang-kadang menyampaikan pendapat 

dalam kegiatan belajar kelompok mencapai 14%, sedangkan yang selalu 

menyampaikan pendapat mencapai 86%. Ketika dilakukan tanya jawab dalam 

kelompok termasuk, anggota kelompok selalu menjawab dengan aktivitas 100%. 

Didalam berbagi pengalaman dengan sesama anggota kelompok siswa nampak 

senang hingga mencapai 100% yang termasuk kedalam kategori selalu, artinya 

yang enam kelompok selalu kelihatan senang didalam berbagi pengalaman dengan 

sesama anggotanya. Didalam menyelesaikan tugas kelompok yang termasuk 

kedalam kategori kadang-kadang adalah 2 kelompok mencapai 28%, sedangkan 

yang termasuk ke dalam kategori selalu mencapai 72%, artinya yang 

mengumpulkan tugas tepat waktu ada 72% dari 7 kelompok yang ada. Hal ini 

menunjukan bahwa bahwa keaktifan siswa didalam mengikuti proses 

pembelajaran sudah mengalami kemajuan, namun guru masih perlu upaya untuk 

merangsang minat belajar peserta didik hingga aktivitas belajar peserta didik baik 

secara kelompok maupun secara individu dapat mencapai hasil yang diinginkan. 

Dari hasil tersebut dapat menentukan minat belajar siswa terhadap pembelajaran 

IPS. 

Pada siklus II aktifitas siswa meningkat secara signifikan, hasil ini 

diperoleh dari aspek pengamatan yang kadang-kadang menyampaikan pendapat 

dalam kegiatan belajar kelompok mencapai 14% sedangkan yang selalu 

menyampaikan pendapat mencapai 86%, artinya mengalami peningkatan. Ketika 

dilakukan tanya jawab dalam kelompok, selalu menjawab artinya aktivitas siswa 
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dalam menjawab, sudah mencapai 100%. Di dalam berbagi pengalaman dengan 

sesama anggota kelompok siswa nampak senang hingga mencapai 100% yang 

termasuk kedalam kategori selalu, artinya semua kelompok sudah meningkat 

keberanianya dalam mengemukakan pendapat. Didalam menyelesaikan tugas 

kelompok yang termasuk kedalam kategori kadang-kadang adalah dua kelompok 

mencapai 28%,sedangkan yang termasuk kedalam kategori selalu mencapai 72%, 

artinya yang mengumpulkan tugas tepat waktu mencapai peningkatan 

menjadi72% dari 7 kelompok yang ada. Hal ini menunjukan bahwa bahwa 

keaktifan peserta didik didalam mengikuti proses pembelajaran sudah mengalami 

kemajuan yang berarti, sehingga menunjukkan minat siswa terhadap pembelajaran 

meningkat baik secara kelompok maupun secara individu mencapai hasil yang 

diinginkan. 

3. Minat belajar siswa Kelas II SDN 20 Nagrikaler setelah Menerapkan 

Metode Cooperative Learning tipe STAD 

 

Meningkatnya minat belajar dan perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran pada mata pelajaran IPS khususnya dokumen diri dan keluarga 

menunjukan bahwa minat siswapun terhadap pembelajaran sudah mengalami 

peningkatan namun masih belum optimal karena minat seseorang terhadap 

pembelajaran terkadang ditunjukan dengan aktivitas, antusias dan perhatian 

terhadap pembelajaran itu, karena bila seseorang tidak mempunyai minat terhadap 

suatu pelajaran, maka aktivitas dan perhatianya pun akan berkurang. 

Siswa yang tertarik dengan pembelajaran IPS khususnya topik dokumen 

keluarga akan menunjukan perhatian dan aktivitas yang tinggi pada saat proses 
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pembelajaran terjadi, karena aktivitas dan perhatian siswa sudah mengalami 

peningkatan maka perlu pegawasan dan pengarahan atau penambahan media agar 

minat siswa terhadap pembelajaran IPS menjadi lebih baik. Adapun hasil 

pengamatan terhadap minat siswa sebagai berikut: 

Pada siklus I, observer mengamati indikator-indikator minat. Observasi 

pembelajaran ini meliputi: menunjukkan sikap senang, perhatian, ketertarikan, dan 

suka cara guru menerangkan IPS. Dari hasil pengamatan diperoleh data pada 

indikator ke 1 senang terhadap mata pelajaran IPS sebanyak 20 orang siswa 

menunjukkan pilihan tidak senang dan 25 orang menunjukkan senang, untuk 

indikator ke 2 perhatian terhadap mata pelajaran IPS sebanyak 23 orang siswa 

menunjukkan tidak senang dan 22 siswa senang, pada indikator ke 3 suka materi 

IPS, sebanyak 21 siswa menunjukkan tidak senang dan 24 siswa menunjukkan 

senang dan pada indikator ke4 suka cara guru menerangkan IPS menunjukkan 

hasil 17 siswa tidak senang dan 28 siswa senang. Hasil ini menunjukkan 

peningkatan di bandingkan dengan pra siklus. 

Pada siklus II, observer mengamati indikator-indikator minat. Observasi 

pembelajaran ini meliputi: menunjukkan sikap senang, perhatian, ketertarikan, 

suka cara guru menerangkan IPS. Dari hasil pengamatan diperoleh data pada 

indikator ke 1 senang terhadap mata pelajaran IPS sebanyak 16 orang siswa 

menunjukkan pilihan senang dan 29 orang menunjukkan senang sekali, untuk 

indikator ke 2 perhatian terhadap mata pelajaran IPS sebanyak 21 orang siswa 

menunjukkan senang dan 24 siswa senang sekali, pada indikator ke 3 suka materi 
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IPS, sebanyak 27 siswa menunjukkan senang dan 18 siswa menunjukkan senang 

sekali dan pada indikator ke4 suka cara guru menerangkan IPS menunjukkan hasil 

18 siswa senang dan 27 siswa senang sekali. Hasil ini menunjukkan bahwa minat 

belajar sudah meningkat secara signifikan dibandingkan siklus I. 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS 

seyogyanya : 

1. Sebelum mengajar disarankan sebelumnya selalu membuat dulu rancangan 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, dengan metode yang 

bervariasi dan alat peraga serta contoh peragaan yang kongkrit. 

2. Setelah selesai menyampaikan materi hendaknya selalu diadakan latihan atau 

lembar kerja siswa dan ulangan harian secara rutin, yang kegunaanya untuk 

guru dan siswa sendiri sebagai evaluasi apakah materi yang disampaikan 

sudah dimengerti anak atau belum 

3. Diadakan bimbingan secara individu terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar. 

4. Guru diharuskan terus meningkatkan ilmunya dalam dunia pendidikan 

terutama berani melakukan atau mencoba metode pembelajaran yang 

bervariasi yang memudahkan guru menyampaikan pemahaman ke anak didik, 

mudah dimengerti dan bisa dilakukan siswa, sehingga siswa memperoleh 

pengalaman belajar. 
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5. Tugas guru tidak hanya sebagai pengajar yang hanya memberi materi 

pelajaran saja, tapi guru juga berperan sebagai pendidik yang mampu 

memotivasi, memberi semangat dorongan untuk mengembangkan pribadi 

siswa untuk merencanakan masa depannya.  


