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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan strategi pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz pada

mata pelajaran IPS dari 2 siklus. Setiap siklus terbagi menjadi 3 tahap,

yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal meliputi: 1)

Membuka pelajaran, 2) Menyampaikan tujuan pembelajaran, 3)

Memberikan motivasi. Tahap inti meliputi: 1) Membagi siswa menjadi 3

kelompok, 2) Memulai kegiatan kuis tim, 3) Menyimpulkan hasil

pembelajaran,sedangkan tahap akhir meliputi: 1) pemberian soal post test

2) kesimpulan 3) salam.

2. Penggunaan strategi pembelajaran Active Learning tipe Team Quiz dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MIN Mergayu Bandung

Tulungagung pada pokok bahasan koperasi. Dalam penelitian yang telah

dilakukan terbukti bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti proses

pembelajaran semakin meningkat. Hal ini dapat diketahui dari hasil

pengamatan aktivitas siswa terdapat peningkatan dari siklus 1 sampai

siklus 2 yaitu dari 50% meningkat menjadi 80% dengan kategori sangat

baik. Untuk hasil tes juga mengalami peningkatan pada tes akhir siklus 1

nilai rata-rata siswa 70,50 dan pada siklus 2 nilai rata-ratanya 82,5.
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Demikian juga dalam hal ketuntasan juga mengalami peningkatan dari

siklus 1 ke siklus 2 yaitu 50% naik menjadi 80%.

B. Rekomendasi / Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di MIN Mergayu Bandung

Tulungagung, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala MIN Mergayu

Dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan

dalam upaya meningkatkan pendidikan pada mata pelajaran IPS.

2. Bagi guru MIN Mergayu

Dapat dijadikan masukan bagi guru dalam menentukan strategi

pembelajaran IPS dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa.

3. Bagi peneliti lain

Materi pada penelitian ini hanya terbatas pada materi Koperasi,

sehingga diharapkan pada peneliti lain yang ingin menerapkan strategi

pembelajaran Team Quiz dapat mengembangkannya dengan materi lain

yang sesuai dengan penerapan strategi Team Quiz dan melakukan

perbaikan-perbaikan agar memperoleh hasil yang maksimal.


