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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang berjudul “Peningkatan Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi Melalui Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Siswa Kelas XI 

TKGSP SMK N 2 Pengasih Tahun Ajaran 2018/2019”, pada bab sebelumnya 

dapat disumpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran mengunakan metode Student Teams Achievement Division 

(STAD) dapat meningkatkan keaktifan siswa materi Menerapkan Prosedur 

Perhitungan Pada Pekerjaan Instalasi Air Bersih pada mata pelajaran Estimasi 

Biaya Konstruksi. Peningkatan kekatifan siswa dapat ditunjukan dengan 

meningkatnya aktivitas siswa dari kategori keaktifan sangat baik pada siklus I 

sebanyak 1 siswa (3,1%) menjadi 5 siswa (15,63%) pada siklus II, kategori 

baik pada siklus I sebanyak 18 siswa (56,3%) menjadi 25 siswa (78,125%) 

pada siklus II, kategori cukup pada siklus I sebanyak  8 siswa (25%) menjadi 

2 siswa (78,12%) pada siklus II, kategori kurang pada siklus 1 sebanyak 5 

siswa (25%) dan 0 siswa (0%) pada siklus II, dan tidak ada siswa yang 

termasuk dalam kategori sangat rendah. 

2. Pembelajaran mengunakan metode Student Teams Achievement Division 

(STAD) dapat meningkatkan hasil belajar berupa nilai siswa dengan materi 

Menerapkan Prosedur Perhitungan Pada Pekerjaan Instalasi Air Bersih pada 
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mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi. Penerapannya adalah: a) 

perencanaan dilakukan oleh peneliti dan guru dengan menyiapkan RPP, 

media pembelajaran, serta materi pembelajaran yang akan dilakukan saat 

proses pembelajaran. Sebelum terjadinya tindakan peneliti melakukan pra 

siklus untuk mengetahui hasil belajar siswa, hasil belajar siswa tersebut untuk 

menentukan anggota tiap kelompok, b) Tindakan dilakukan oleh guru, guru 

menjelaskan materi terlebih dahulu, lalu guru memberikan LKK kepada tiap 

kelompok untuk dikerjakan, c) Pengamatan dilakukan oleh peneliti dan 

observer, adapun yang diamati berupa hasil belajar dan keaktifan siswa, d) 

Refleksi pada Siklus I pada penerapan metode pembelajaran Student Teams 

Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa namun 

belum mencapai indikator keberhasilan, pada Siklus II hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I. Peningkatan hasil belajar siswa dapat 

ditunjukan dengan peningkatan jumlah siswa yang memperoleh nilai minimal 

KKM, yaitu dari 10 siswa (31,25%) yang tuntas saat pra siklus menjadi 19 

siswa (59,37%) yang tuntas pada siklus I kemudain menjadi 26 siswa (81,25) 

yang tuntas pada Siklus II. Sedangkan untuk jumlah siswa yang memperoleh 

nilai di bawah KKM mengalami penurunan, yaitu dari 27 siswa (69,75%) 

pada pra siklus menjadi 13 siswa (40,63%) pada siklus I, kemudian menjadi 6 

siswa (18,75%) pada siklus II. Selain itu rata-rata nilai kelas juga mengalami 

peningkatan, dari pra siklus ke siklus 1 sebesar 8,75%, dan dari siklus 1 ke 

siklus 2 sebesar 6,71% 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian menggunakan metode pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievent Divison) pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi yang diperoleh 

selama dua siklus, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran Bagi Guru 

a. Diharapkan kepada guru SMK N 2 Pengasih untuk tetap menggunakan 

metode pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) minimal 

sesuai dengan rencana tindakan yang telah digunakan pada penelitian ini 

b. Guru diharapkan terlibat secara aktif didalam kelas saat proses pembelajaran 

agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. 

c. Guru hendaknya dapat menguasai berbagai metode pembelajaran agar siswa 

tidak mudah jenuh saat proses pembelajaran. 

2. Saran Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya ikut berperan aktif dalam kegitan pembelajaran dikelas agar 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif 

b. Siswa hendaknya memberi respon yang baik terhadap guru dalam penerapan 

metode pembelajaran pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD) 

 

C. Keterbatas Penelitian 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam 

pelaksanaan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Siswa terbiasa untuk menerima pelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah/konvensional menyebabkan siswa kurang mampu menyesuaikan saat 

diterapkan metode Student Teams Achievement Division (STAD) 

2. Saat pengambilan data penelitian menggunakan tes dan observasi 

keaktifan, tidak diikuti dengan penyebaran angket, sehingga peneliti tidak dapat 

mengetahui dengan detail apa yang dirasakan setiap siswa setelah diadakan 

tindakan pada penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian yang akan datang 

sebaiknya teknik pengumpulan data dilengkapi dengan penyebaran angket  

 

 


