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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap data hasil penelitian serta 

temuan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SDN Cisalasih, Lembang 

mengenai penggunaan pembelajaran kooperatif model Think Pair Share untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran IPS dalam materi pokok Peristiwa Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran kooperatif model Think Pair Share dibuat dalam 

sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP yang dibuat pada 

dasarnya sama dengan RPP pada umumnya, yaitu terdapat komponen-

komponen RPP yang sama. Namun, yang membedakannya adalah penjabaran 

dari setiap komponen RPP tersebut khususnya langkah-langkah pembelajaran 

yang ada pada kegiatan inti. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam 

RPP ini mengikuti langkah-langkah  pembelajaran kooperatif model think 

pair share. Model Think Pair Sharedapat diterapkan pada siswa kelompok 

besar, kelompok kecil dan individual menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif dan pendekatan pembelajaran peran siswa adalah sebagai siswa 

dan guru (peer teaching). Kemudian peran observer dalam penelitian ini 

sangat membantu peneliti untuk mengetahui sebab dari peningkatan atau 

penurunan aktivitas siswa. 
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Akrivitas siswa mengalami peningkatan yang tadinya pasif karena hanya 

mencatat dan malu ketika ingin bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif model Think Pair Share dapat 

meningkatkan keaktifan siswa berupa respon, antusias, perhatian dan kerja 

sama. 

2. Melalui penerapan model Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar 

pada pokok bahasan Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Peningkatan hasil belajar yang terjadi adalah pemahaman siswa terhadap 

materi. Rata-rata kelas pada pretest 53,21 setelah dilakukan siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 11,43 menjadi 64,64 dan setelah dilakukan 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 8,69 menjadi 73,33. Sedangkan 

ketuntasan belajar sebelum tindakan 35,71% setelah dilakukan siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 25% menjadi 60,71% dan setelah dilakukan 

siklus II mengalami peningkatan sebesar 28,71% menjadi 88,88%. 

Selain itu hasil belajar dari aspek afektif dan psikomotor yaitu sikap dan 

kemampuan sosial siswa mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari 

sebagian besar siswa memahami pertanyaan dengan baik serta dapat 

menjawab pertanyaan dengan benar dan memberikan pertanyaan dan 

pendapat, sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan dari guru dan 

memperhatikan penjelasan temannya saat mempresentasikan hasil 

belajarnya didepan kelas, sebagian besar siswa sangat semangat dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa pada tahap think, pair, dan share, sebagian 
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besar siswa memberikan bantuan kepada siswa lain dan mengambil peran 

dalam kelompoknya. 

B.  Saran 

Dalam upaya meningakatkan dan menyempurnakan pembelajaran IPS di SD, 

berikut ini dikemukakan beberapa saran yaitu: 

1.  Bagi guru, penggunaan pembelajaran kooperatif melalui model Think Pair 

Sharebukan satu-satunya yang harus dilakukan dalam memperbaiki hasil 

belajar siswa pelajaran IPS. Dengan adanya ide yang diangkat dalam penelitian 

ini semoga dapat mendorong guru-guru untuk terus mengembangkan diri 

menjadi guru profesional. Model Think Pair Sharecukup sederhana, peneliti 

tidak menemui kesulitan yang berarti dalam menerapkan model ini, sehinggga 

guru-guru dapat mencoba menerapkan model ini. 

2. Bagi siswa, melalui penelitian ini semoga menjadi motivasi baru untuk siswa 

agar lebih semangat, antusias dan aktif dalam proses pembelajaran IPS dan 

pelajaran yang lainnya. 

3. Bagi sekolah, melalui penelitian ini semoga dapat menjadi bagian dari 

pengembangan kurikulum di sekolah, sehingga model ini dapat digunakan saat 

mengajarkan IPS pokok bahasan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

3. Penelitian ini memberikan hasil positif terhadap peningkatan hasil belajar  

siswa pelajaran IPS pokok bahasan peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia di Kelas V SDN Cisalasih Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat. Peneliti tidak berniat membuat perumuman atas hasil penelitian ini 

karena peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat terbatas baik dari segi 
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subjek penelitian maupun materi ajarnya, disamping metodologi yang 

digunakan juga sederhana, yaitu PTK. Oleh karena itu untuk penelitian lain 

semoga dapat melakukan penelitian menggunakan metode eksperimen dengan 

subjek penelitian yang lebih luas. 

 


