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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan proses selama penelitian 

tindakan kelas yang telah dilakukan di kelas VIII-8 SMPN 43 Bandung. Selain 

kesimpulan, peneliti juga akan memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait 

seperti, pihak sekolah, guru, siswa maupun peneliti sendiri. Berikut adalah 

kesimpulan hasil dari penelitian serta saran yang peneliti rekomendasikan bagi 

pihak-pihak terkait: 

A. Kesimpulan 

Pengembangkan keterampilan komunikatif siswa kelas VIII-8 

SMPN 43 Bandung melalui pembelajaran kooperatif tehknik two stay two 

stray dalam pembelajaran IPS, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, perencanaan dalam mengembangkan keterampilan 

komunikatif siswa melalui pembelajaran kooperatif teknik TSTS dalam 

pembelajaran IPS dilakukan melalui diskusi yang melibatkan antara peneliti 

dan guru mitra. Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru mitra menyusun 

perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP dan LKS. Selain itu, perencanaan 

juga mencakup alat pengumpulan data yang digunakan selama penelitian, 

berupa pedoman observasi, rubrik, catatan lapangan, dan pedoman 

wawancara. Dalam proses pembelajaran, materi yang disampaikan oleh guru 

ditentukan dengan SK/KD yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam 

penentuan anggota kelompok, dilakukan secara heterogen berdasarkan 

perbedaan karakter siswa, gender, dan prestasi akademik. Dengan demikian, 

perencanaan yang telah dilakukan tidak hanya sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku, tetapi sesuai pula dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang 

menuntut tercapainya pengembangan keterampilan komunikatif antar siswa, 
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yang mana dapat dicapai melalui model pembelajaran kooperatif teknik two 

stay two stray dalam pembelajaran IPS. 

Kedua, pelaksanaan pembelajaran kooperatif teknik TSTS dalam 

pembelajaran IPS, dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang menarik 

sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan komunikatif 

antar siswa. Guru yang sekaligus berperan sebagai peneliti bersama-sama 

dengan siswa telah mengaplikasikan model pembelajaran kooperatif teknik 

TSTS dalam mengembangkan keterampilan komunikatif siswa dalam 

pembelajaran IPS.  

Deskripsi hasil dari aplikasi pembelajaran model pembelajaran 

kooperatif teknik two stay two stray sebagai upaya mengembangkan 

keterampilan komunikatif siswa dapat dilihat dari proses belajar mengajar 

IPS di kelas tersebut. Proses belajar mengajar di kelas VIII-8 sebelum 

menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik TSTS terlihat 

menjemukan, karena mempelajari IPS sebelumnya hanya terbatas pada 

penguasaan materi. Namun, setelah menggunakan model pembelajaran 

kooperatif teknik TSTS mengalami sebuah perbaikan. Perbaikan yang terjadi 

yaitu suasana kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Bahkan melalui 

model pembelajaran tersebut, dapat mengembangkan keterampilan 

komunikatif siswa khususnya dalam hal menjalin kerjasama dan menghargai 

perbedaan karakter antar siswa. Hal ini dapat ditunjukkan dari pengumpulan 

data yang telah dilakukan dalam bentuk pedoman observasi, catatan 

lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian 

berlangsung. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah didapatkan, ternyata 

menghasilkan perubahan dalam hal kondisi belajar siswa yang mengacu pada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aktifitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung, terlihat adanya kerjasama yang harmonis 

dan antar siswa. Dalam hal ini siswa merasa lebih mempunyai tanggung 

jawab perseorangan, mampu meningkatkan toleransi atau menghargai 

perbedaan karakter tiap siswa, dan mempererat hubungan persahabatan, serta 
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melatih siswa dalam berkomunikasi dengan baik. Hasilnya, keterampilan 

komunikatif siswa mengalami perkembangan yang secara bertahap dari 

tindakan siklus kesatu sampai siklus ketiga, sedangkan titik jenuh terjadi 

pada tindakan siklus keempat, dan peningkatan yang terlihat paling 

signifikan terjadi pada pelaksanaan tindakan siklus ketiga. Jadi berdasarkan 

dari seluruh tindakan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif teknik TSTS secara efektif dapat 

mengembangkan keterampilan komunikatif siswa kelas VIII-8 SMPN 43 

Bandung. 

Ketiga, dalam merefleksi hasil dari penerapan pembelajaran 

kooperatif teknik TSTS dalam pembelajaran IPS, terdapat adanya kendala 

yang dialami oleh peneliti. Kendala yang dialami sebagian besar disebabkan 

adanya perbedaan karakter yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga 

membuat para siswa kesulitan dalam menjalin kerjasama yang lebih 

harmonis dengan siswa lainnya. Namun, kendala ini dapat diatasi melalui 

bimbingan, arahan dan diskusi yang dilakukan antara peneliti dan guru mitra. 

Selain itu, selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti juga berupaya 

untuk selalu memberikan motivasi atau stimulus kepada siswa. Stimulus 

yang diberikan berupa nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran 

kooperatif, dan pentingnya menerapkan keterampilan komunikatif dalam 

kehidupan siswa, sehingga perkembangan keterampilan komunikatif siswa 

dapat tercapai secara efektif dan maksimal. 

 

B. Saran 

Pada bagian ini, peneliti membuat saran bagi beberapa pihak yang 

terkait dengan penelitian. Berdasarkan pengalaman peneliti selama 

melaksanakan penelitian yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 

teknik TSTS untuk mengambangkan keterampilan komunikatif siswa dalam 

pelajaran IPS adalah sebagai berikut: 

Bagi Pihak Sekolah, peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini 

dapat memberikan gambaran empiris tentang perkembangan keterampilan 
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komunikatif antar siswa melalui pembelajaran kooperatif teknik TSTS. 

Sehingga sekolah dapat merekomendasikan kepada guru-guru untuk 

mencoba metode pembalajaran yang tidak hanya mementingkan segi 

pengetahuan, tetapi memperhatikan pula segi keterampilan siswa. Hal ini 

tentu bertujuan untuk tetap menjaga keharmonisan siswa dalam pergaulan di 

lingkungan sekolah, serta menghindari terjadinya konflik antar siswa yang 

dapat merugikan bagi pihak sekolah. 

Bagi Guru, peneliti berharap dapat memberikan masukan kepada 

guru-guru dalam mengambangkan metode pembelajaran yang lebih 

bermakna, sehingga segala potensi keterampilan yang dimiliki oleh siswa 

dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, 

karena peneliti menyadari bahwa guru tidak hanya sebagai sumber 

informasi, namun berperan juga sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Bagi siswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu mampu mengembangkan keterampilan komunikatif/bersahabat 

mereka melalui pembelajaran IPS, karena pada dasarnya, setiap siswa itu 

merupakan individu yang hidup dalam lingkungan sosial dan selalu 

membutuhkan hubungan kerjasama dengan individu lain. Jadi, harapan 

penuh yang dimiliki oleh peneliti, siswa-siswa diharapkan mampu 

memahami bahwa setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-

beda, namun dari perbedaan tersebut bukan dijadikan suatu penghalang 

untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis, baik dalam lingkungan 

sekolah, masyarakat maupun keluarga.  

Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai inspirasi dalam 

melakukan suatu kegiatan yang berguna di bidang pendidikan. Peneliti 

menyadari bahwa hasil penelitian ini bukanlah hasil penelitian yang 

sempurna. Jadi perlu adanya peningkata bagi peneliti selanjutnya agar 

memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna, terutama mengenai 

penerapan pembelajaran kooperatif teknik TSTS untuk mengambangkan 

keterampilan komunikatif siswa dalam pembelajaran IPS. 
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Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan. 

Semoga dapat berguna terhadap peningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia dan secara khusus menjadi bahan pertimbangan guru-guru dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif teknik TSTS untuk mengembangkan 

keterampilan komunikatif siswa dalam pembelajaran IPS. 


