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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam pembelajaran 

membaca pemahaman melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas V SD Negeri 8 Metro Selatan sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam aspek membaca 

pemahaman kelas V SD Negeri 8 Metro Selatan. Hal tersebut terbukti 

aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca pemahaman melalui 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat dilihat dari membaca teks bacaan, 

menyimak penjelasan guru, berdiskusi dalam kelompok belajar, 

mengerjakan LKS, menjawab pertanyaan games, dan menjawab post tes. 

Peningkatan rata-rata aktivitas siswa pada pembelajaran membaca 

pemahaman melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus I 

mencapai 65,90% dan siklus II meningkat menjadi 78,40%. Peningkatan 

aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 12,50%. 

2. Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar dan 

ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran membaca pemahaman kelas V 
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SD Negeri 8 Metro Selatan. Hal ini terbukti dari hasil post tes siswa 

selama siklus I dan II mengalami peningkatan rata-rata hasil belajar siswa 

pada siklus I mencapai 68,33 meningkat pada siklus II menjadi 73,54, 

terjadi peningkatan sebesar 5,21. Sedangkan ketuntasan belajar siswa juga 

mengalami peningkatan pada siklus I 23 siswa (69,69%) meningkat 

menjadi 26 siswa (78,78%) pada siklus II. Peningkatan ketuntasan hasil 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 3 siswa (9,18%). 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan, 

peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada siswa, peneliti menyarankan kepada siswa agar membudayakan 

membaca sekaligus meningkatkan aktivitas belajar baik secara individual 

maupun kelompok belajar guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan 

sehingga memperoleh hasil belajar yang terbaik. 

2. Kepada guru, peneliti mengimbau kepada guru untuk menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran bahasa Indonesia maupun mata pelajaran lain karena 

pembelajaran kooperatif sangat cocok untuk mengatasi aktivitas siswa 

yang rendah. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa merasa dilibatkan 

secara langsung dan sangat menyenangkan bagi siswa. 

3. Kepada sekolah, agar dapat memfasilitasi guru dalam pengembangan 

model pembelajaran di kelas dengan harapan dapat tercipta pembelajaran 

yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selain itu sekolah perlu 
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melengkapi sarana dan prasarana ruang baca untuk meningkatkan minat 

membaca siswa. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, pembelajaran kooperatif tipe TGT harus 

fokus pada materi belajar, merencanakan pembagian kelompok belajar, 

kegiatan games turnamen, pemberian penghargaan, dan evaluasi 

pembelajaran serta pengelolaan waktu yang tepat. 


