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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran IPA sebelum dilaksanakannya metode pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) di kelas V semester genap siswa salah satu SD Negeri 

di Cibitung Kabupaten Bekasi masih memiliki tingkat persentase yang rendah. 

Nilai yang diperoleh hanya 19,23% yang mendapatkan nilai tuntas dengan 

jumlah siswa 5 dari 26 siswa. 

2. Model pembelajaran Think Pair Share ( TPS ) dapat meningkatkan aktivitas 

belajar IPA siswa kelas V semester genap siswa salah satu SD Negeri di 

Cibitung Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2022. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil observasi aktivitas belajar siswa. Pada siklus I mencapai rata-rata 63,07% 

( dan pada siklus II mencapai rata-rata 81,47% atau mengalami peningkatan 

sebesar 14,4%. 

3. Model pembelajaran Think Pair Share ( TPS ) dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas V semester genap siswa salah satu SD Negeri di Cibitung 

Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2022. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

rata-rata presentase belajar siswa pada siklus I sebesar 65,38% kemudian pada 

siklus II meningkat sebesar 92,30% dengan rata-rata pada siklus I  sebesar 

63,07 kemudian pada siklus II meningkat sebesar 84,80. 

5.2 Implikasi 

Implikasi hasil penelitian ini yaitu adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil             

belajar melalui model Think-Pair-Share pada kelas V salah satu SD Negeri di 

Cibitung Kabupaten Bekasi. Selain itu Implikasi yang di dapat dari penelitian ini 

ada tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

5.2.1 Implikasi Teoritis. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah adanya temuan-temuan positif 

ke arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPA. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap model Think-Pair-Share  
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5.2.2 Implikasi Praktis. 

5.2.2.1 Bagi Guru 

Implikasi praktis bagi guru dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas, sehingga dapat memacu pendidik/ 

guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Karena PTK ini merupakan upaya untuk perbaikan kualitas 

pendidikan. 

5.2.2.2 Bagi Siswa 

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi siswa adalah siswa dapat 

mengembangkan inkuiri, melakukan penyelidikan autentik, mengembangkan rasa 

percaya diri dan dapat bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan suatu 

pokok permasalahan yang diajukan oleh guru. 

5.2.2.3 Bagi Sekolah 

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi sekolah adalah sekolah dapat 

menciptakan pembelajaran menjadi lebih baik, dan tujuan pembelajaran semakin 

efektif dan efisien. 

5.2.3 Implikasi pedagogis  

Implikasi pedagogis dari penelitian ini adalah peranan yang diperlukan 

guru sebagai pendidik antara lain sebagai korektor, inspirator, informator, 

organisator, motivator, inisiator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, 

mediator, supervisor dan evaluator. Dalam penelitian ini guru dituntut untuk 

mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan guru. Peranan tersebut 

saling berkaitan dan guru harus mampu senantiasa melaksanakan peranannya 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang pendidikan. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian melalui penerapan model think-pair-share  pada 

siswa kelas V salah satu SD Negeri di Cibitung Kabupaten Bekasi maka 

rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

5.3.1 Secara Teoritis 

Penelitian tindakan kelas ini terbukti bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS diharapkan dapat  menjadi solusi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SD Negeri di Cibitung Kabupaten 
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Bekasi yang meliputi aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa. Tidak hanya mata 

pelajaran IPA saja yang dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS melainkan mata pelajaran lain yang ada di sekolah juga dapat 

ditingkatkan. 

5.3.2 Secara Praktis 

5.3.2.1 Bagi guru 

Penerapan model think-pair-share terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA yaitu pada aktivitas siswa, dan hasil belajar. Oleh karena itu, 

model think-pair-share dapat dijadikan acuan guru sebagai solusi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran                       pada mata pelajaran yang lain. 

5.3.2.2 Bagi Sekolah/Lembaga 

Penelitian melalui model think-pair-share ini diharapkan dapat 

dikembangkan lebih lanjut, baik oleh guru, lembaga maupun pengembang 

pendidikan lainya, sehingga model think-pair- share menjadi lebih baik, dan tujuan 

pembelajaran semakin efektif dan efisien. 
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