BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
		Berdasarkan laporan hasil penelitian yang di uraikan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
	Pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif type STAD yang dapat membantu siswa memahami materi bangun datar segi empat terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dimaksudkan untuk menyiapkan fisik maupun mental siswa sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan inti dimaksudkan untuk membantu siswa memahami materi Bangun Datar Segi Empat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan LKS I dan II pada tiap kelompok dan memberikan tugas kepada kelompok tersebut untuk memahami dan memecahkan masalah yang ada dalam LKS. Setelah belajar dalam kelompok masing-masing siswa dikenai kuis/tes individu dimana dari tiap anggota kelompok tidak di perbolehkan saling membantu, dari hasil tes ini nanti kemudian di hitung perolehan poin masing-masing individu. Kegiatan akhir dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa serta memberikan pengarahan untuk membuat kesimpulan agar konsep yang telah di pelajari dapat bertahan lama.
	Pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif type STAD, dapat membantu siswa untuk memahami materi, khususnya materi Bangun Datar Segi Empat dan hasil belajar siswa pun meningkat. Dari hasil wawancara dengan subyek penelitian juga di peroleh informasi bahwa siswa senang belajar dalam kelompok pada pembelajaran kooperatif type STAD.


B. Saran – saran
Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
	Guru matematika MTs atau SMP dan yang sederajat khususnya pada MTs DIPONEGORO Kandat dalam mengajarkan materi Bangun Datar Segi Empat menerapkan pembelajaran dengan metode kooperatif type STAD Dengan cara menyediakan LKS yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kemudian digunakan sebagai bahan diskusi kelompok.
	Agar lebih efektif dan efisien dari segi waktu, maka dalam penerapan pembelajaran dengan metode STAD ini hendaknya guru mempersiapkan rencana pembelajaran secara baik dan memahmi secara baik setiap rangkaian (tahapan) pembelajaran. 
	Bagi peneliti lain hendaknya melakukan penelitian yang serupa pada sekolah yang sama dengan materi yang berbeda atau pada sekolah lain  guna menguatkan hasil penelitian ini.



