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pertama yaitu kelompok (eksperimen dan kontrol), variabel kedua yaitu pretest 

dan posttest yang bersifat repeated, sedangkan untuk uji hipotesisnya lebih tepat 

menggunakan gain score.   

Selain kekurangan di atas, penelitian juga memiliki kelebihan yaitu 

guru mendapatkan metode yang baru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif dengan tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) yang telah 

dilaksanakan di kelas bisa menggugah motivasi siswa untuk giat berlatih dan 

belajar matematika.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis data dalam penelitian ini, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, artinya ada perbedaan 

motivasi belajar matematika pada siswa SMP kelas VIII pada saat sebelum 

dan sesudah mengalami pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dimana motivasi 

belajar matematika setelah diberikan pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih 

tinggi dibandingkan dengan motivasi belajar matematika sebelum diberikan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, artinya ada perbedaan motivasi 

belajar matematika antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Motivasi belajar matematika kelompok eksperimen lebih tinggi daripada 

motivasi belajar matematika kelompok kontrol.  
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti, menyarankan : 

1. Bagi Guru 

a. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

kepada siswa, karena tekniknya yang sederhana, mudah dipahami dan 

menjadikan suasana pembelajaran matematika disenangi oleh siswa.    

b. Guru dapat menerapkan teknik STAD sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan nilai akademik siswa, dan mengajarkan keterampilan 
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bersosialisasi pada siswa. Pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan 

secara periodik agar peningkatannya dapat dipantau dari waktu ke waktu.    

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini terbatas pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar, 

sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menerapkan model 

pembelajaran tipe STAD pada pokok bahasan yang lain. 

b. Peneliti selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan hal-hal seperti : 

ketersediaan waktu untuk menyusun  bahan pembelajaran maupun waktu 

selama penelitian. 
c. Peneliti yang akan menggunakan adaptasi alat ukur untuk dijadikan 

instrumen penelitian, sebaiknya melakukan persetujuan atau ijin langsung 

dari pembuat alat ukur.  
d. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperhatikan teknik analisis data yang 

tepat untuk digunakan dalam penelitian, agar hasilnya lebih dapat teruji. 
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