
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Aktivitas guru selama proses pembelajaran sesuai dengan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD yang telah di buat, dimana guru memberikan materi 

program linear berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dibuat 

sebelumnya. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, guru berperan 

sebagai fasilitator dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi.  

2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran sudah sesuai dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD, terutama dengan adanya pembentukan 

kelompok dan adanya penghargaan kelompok yang membuat siswa menjadi 

lebih aktif dan antusias dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa dengan menerapkan pebelajaran kooperatif tipe STAD 

pada materi program linear dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat berdasarkan ketuntasan klasikal dan tingkat ketercapaian 

siswa. Pada pertemuan I, diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 75,86% dan 

tingkat ketercapaian sebesar 79,54% ; pada pertemuan II diperoleh ketuntasan 

klasikal sebesar 44,82% dan tingkat ketercapaian sebesar 54,11% belum 

mencapai target nilai ketuntasan klasikal disebebkan pada pertemuan ini siswa 

merasa penyelesaiannya terlalu panjang dan rumit sehingga pada saat 



mengerjakan soal SPLTV dengan metode subtitusi banyak siswa yang 

mendapatkan nilai rendah. Hal ini yang memepengaruhi presentase pada 

pertemuan kedua.; pada pertemuan III diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 

82,75% dan tingkat ketercapaian sebesar 82,64% ; pada pertemuan IV 

diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 93,10% dan tingkat ketercapaian sebesar 

85,81% Sedangkan hasil belajar siswa diukur berdasarkan hasil tes akhir 

dimana ketuntasan klasikal 86,20 % dan tingkat ketercapaian belajar siswa 

sebesar 88,88% 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas menunjukkan bahwa penerapan 

pembelajaran kooperatif tipa STAD dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi baik siswa-siswa maupun siswa-guru. Hal ini dapat terlihat dari 

proses pemberian materi oleh guru, tanya jawab, diskusi, presentasi dan bersama-

sama menyimpulkan materi bersama guru. Sehingga pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat menjadi salah satu alternatif guru dalam memberikan kegiatan 

belajar mengajar, meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat siswa menjadi 

lebih aktif di kelas. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Bagi guru diharapkan dapat menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika di kelas karena dengan 

menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa 



dan guru diharapkan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai 

2. Bagi siswa diharapkan agar pada saat proses pembelajaran menanyakan hal-

hal yang kurang dimengerti dalam materi yang diajarkan dan melakukan 

diskusi dengan teman untuk menyelesaikan setiap masalah. 

3. Bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD disarankan utnuk dapat mengelola waktu denga baik, 

pengelolaan kelas ketika diskusi kelompok agar kondisi kelas menjadi 

kondusif dan menempatkan penghargaan kelompok pada pertemuan 

selanjutnya di tahap motivasi agar lebih memotivasi siswa untuk memperoleh 

nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya 


