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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasrkan deskripsi dari bab 4 dari penelitian penerapan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe team pair solo yang dilaksanakan di kelas 5 

SDN Jatihandap IV Bandung pada mata pelajaran IPA dengan materi pokok 

daur air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya, dapat ditarik 

kesimpilan sebagai berikut: 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada strategi pembelajaran 

kooperatif tipe team pair solo, pada umumnya sama dengan RPP pada 

umumnya, keistimewaannya terdapat pada kegiatan inti yang terdiri dari 

6 fase pembelajaran, dan penerapan tipe team pair solo dalam RRP ini 

terletak pada fase ke 3 yaitu dengan membagi siswa menjadi 3 tahap 

pengelompokkan. Pertama-tama tahap team yaitu siswa bekerja secara 

kelompok setiap kelompok terdiri dari 4 orang, lalu tahap pair siswa 

bekerja secara berpasngan dan tahap solo yaitu siswa bekerja secara 

individu. 

2. Aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran setiap siklusnya 

menunjukkan perubahan yang positif, meskipun masih ada sedikit 

aktivitas negatif yang dilakukan. 

3. Hasil belajar yang diraih siswa setelah menggunakan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe team pair solo, menunjukkan peningkatan. 

Data awal menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 58,25 setelah 
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tindakan siklus 1 dilakukan maka naik menjadi 69,1 dan setelah siklus 2 

dilakukan maka hasil rata-rata kelas naik lagi menjadi 75,71. Begitupun 

dengan pencapaian ketuntasan belajar siswa yang menjapai KKM, data 

awal diperoleh bahwa siswa yang mencapai KKM sebanyak 8 siswa atau  

sebesar 25% dari 32 siswa di kelas 5 SDN Jatihandap IV Bandung, 

setelah siklus 1 berlangsung, pencapaian KKM bertambah menjadi 20 

siswa  atau sebesar 62.5%. setelah siklus 2 naik lagi menjadi 29 orang 

atau sebesar 90.63%. 

 

B. Saran 

Setelah melaksanakan penelitian penerapan startegi pembelajaran 

kooperatif tipe team pair solo di kelas 5 SDN Jatihandap IV Bandung pada 

materi pokok daur air dan kegiatan manusia yang mempengaruhinya, dan 

setelah mendapatkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan, maka peneliti 

memiliki beberapa saran yaitu: 

1. Guru : guru yang akan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair solo 

sebaiknya mengusai dan memahami strategi, mengetahui perencanaan 

yang harus dibuat dalam strategi pembelajaran kooperatif tipe team pair 

solo, lebih kreatif dalam membimbing siswa, guru sebaiknya berperan 

menjadi fasilitator agar memberikan kesempatan lebih banyak pada siswa 

dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Dlam tahap pembagian 
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kelompok lebih baik guru memiliki cara pembegian kelompok yang 

menyenangkan, berkesan dan tidak memeakan waktu yangcukup lama. 

2. Sekolah : Sekolah sebaiknya memiliki media pembelajaran yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran megenai materi pokok 

daur air. Misalnya menyediakan KIT IPA yang dapat menunjukkan 

proses daur air.  

3. Peneliti berkutnya : untuk peneliti berikutnya, strategi pembelajaran 

kooperatif tipe team pair solo ini dapat diujicobakan pada kelas, mata 

pelajaran atau materi pokok yang berbeda. 

 


