
90

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan

bahwa:

Berdasarkan hasil pretest pengujian dengan uji T untuk penilaian kemampuan

awal siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia didapat thitung= 0,162

Sedangkan -tabel= 2,002 pada taraf nyata  = 5% diketahui harga thitung< -ttabel maka

H0 diterima dan Ha ditolak. Untuk hasil belajar postest menggunakan strategi

Thing Pair Share dengan nilai sebesar 69,66 yang berada pada kategori tinggi.

Sedangkan posttest menggunakan strategi The Power Of Two nilai rata-rata

sebesar 75,66 yang berada pada kategori tinggi. Sehingga dalam pengujian dengan

uji t didapat thitung = 2,08 sedangkan ttabel = 2,002 pada taraf nyata  = 5%

diketahui harga thitung lebih besar dari pada ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap

hasil belajar Bahasa Indonesia antara strategi think pair share dengan strategi the

power of two kelas V di MI TPI Keramat Banjarmasin.
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B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan,

penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk siswa, dengan menggunakan strategi think pair share dan strategi the

power of two pada pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat

meningkatkan kemampuannya dalam memahami materi.

2. Bagi guru, diharapkan dapat menjadikan strategi think pair share dan strategi

the power of two sebagai salah satu strategi pembelajaran alternatif dalam

pembelajaran bahasa Indonesia.

3. Untuk sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi tentang strategi think

pair share dan strategi the power of two dalam proses belajar mengajar yang

dapat memberikan hasil lebih baik.

4. Untuk para peneliti lain, karena berbagai keterbatasan yang ada dalam

penelitian ini, kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan tempat dan

karakteristik yang berbeda dengan pokok bahasan yang lebih luas untuk

konsep bahasa Indonesia lainnya, serta dengan pengelolaan waktu yang lebih

baik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

5. Untuk para pembaca, diharapkan bermanfaat untuk menambah bahan referensi


