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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa :. 

1. Bukti peningkatan kerjasama peserta didik dalam mata pelajaran IPS 

setelah menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) selama pelaksanaan tindakan mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kerjasama 

peserta didik pada siklus I diukur dari seluruh indikator kerjasama sebesar 

47, 22% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 76, 38%. Hal ini 

berarti kemampuan peserta didik dalam bekerjasama telah melampaui 

kriteria keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan yaitu 70%. 

2. Bukti peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran IPS 

setelah menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team 

Achievement Division (STAD) selama pelaksanaan tindakan mengalami 

peningkatan. Pada siklus I nilai peserta didik yang mencapai ketuntasan 

sebesar 63, 89% mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 80, 55%. 

Hal ini berarti kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran telah melampaui kriteria keberhasilan tindakan yang telah 

ditetapkan yaitu 80%. 
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B. Implikasi 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui 

bagaimana peningkatan kerjasama dan hasil belajar peserta didik dengan 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD). Penerapan metode ini ternyata mampu meningkatkan 

kemampuan bekerjasama antar peserta didik, serta meningkatkan hasil belajar 

peserta didik yang mencapai nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

75, hal tersebut diketahui dari hasil observasi, wawancara, dan tes. 

Metode pembelajaran ini menekankan pada belajar secara kelompok 

untuk saling membantu di antara peserta didik agar timnya mendapat 

penghargaan tim terbaik. Seluruh anggota kelompok harus membantu dalam 

mempelajari materi yang diajarkan oleh guru. Para peserta didik boleh 

berdiskusi, membantu dalam menyelsaikan tugas secara kelompok, namun 

mereka tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan kuis. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menyadari keterbatasan yang ada meskipun 

sudah diusahakan semaksimal mungkin. Adapun keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain: 

1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini hanya kelas VII B dengan 

jumlah 36 peserta didik. 
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2. Penelitian ini hanya dalam 2 siklus, sehingga penguasaan peserta didik 

terhadap materi dengan menggunakan metode Student Team Achievement 

Division (STAD) belum mencapai100%. 

 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian, maka 

disarankan : 

1. Para guru hendaknya menggunakan metode Student Team Achievement 

Division sebagai variasi metode pembelajaran karena dengan STAD dapat 

melatih peserta didik dalam kerjasama tim dan mengukur kemampuan 

peserta didik dalam menguasai materi sehingga mempengaruhi hasil 

belajar. 

2. Penggunaan metode Student Team Achievement Division untuk 

pembelajaran perlu persiapan yang matang agar hasil yang didapat bisa 

maksimal dan waktu tidak terbuang sia-sia. 

3. Perlu penelitian yang lebih lengkap tentang efektifitas metode Student 

Team Achievement Division untuk pembelajaran IPS di SMP. 

 
 


