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V.    KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1.    Adapun langkah-langkah pembelajaran kosa kata Bahasa Inggris dengan   

menggunakan pendekatan kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

sebagai berikut:  

a) Guru menjelaskan materi pelajaran dengan metode tanya jawab  

b) Guru memberikan latihan soal secukupnya. 

c) Siswa diminta dalam kelompok untuk memberikan jawaban yang tepat 

d) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya.  

e) Siswa diberikan waktu untuk bertanding mengeluarkan kemampuan 

masing-masing. 

f) Penghargaan tim dan individu.. 

 

Berdasarkan data dan langkah-langkah pembelajaran kosa kata Bahasa Inggris 

menggunakan metode Teams Games Tournament (TGT), posisi tempat duduk 

saling berhadapan dan variasi menggunakan ceramah, diskusi , dan demonstrasi 

menjadikan metode ini lebih  efektif dan kualitas Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran kosakata Bahasa Inggris menggunakan metode Teams Games 

Tournament (TGT)  meningkat. 
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2)  Proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, yaitu skor aktivitas belajar kelas VII E adalah 88%, 

kelas VII F adalah 84%. 

3) Sistem evaluasi pembelajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan tes bentuk Pilihan Ganda 

4) Pembelajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu  nilai 

rata-rata kelas VII E siklus 1 meningkat menjadi 56%, kemudian siklus II 

adalah 72% dan siklus III adalah 88%. Pada kelas VII F nilai rata-rata siklus I 

adalah 53%, kemudian siklus II adalah 69 % dan siklus III adalah 84%.  

 

5.2     Saran 

1. Sekolah  

Kepada kepala SMP Al Kautsar Bandar Lampung: agar dapat memotivasi guru 

di sekolahnya menggunakan metode pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) dengan variasi posisi tempat duduk saling berhadapan dan variasi 

menggunakan ceramah, diskusi , dan demonstrasi menjadikan metode ini lebih  

efektif  untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa.  

2. Guru 

Guru sebaiknya memvariasikan metode pembelajaran sehinggga suasana kelas 

tidak membosankan dan proses pembelajaran di kelas lebih mudah diterima 

siswa dan suasana belajar lebih menyenangkan, metode Teams Games 
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Tournament (TGT) merupakan metode alternatif yang yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran Bahasa Inggris. 

Kemudian kepada guru lain yang ingin menggunakan  pembelajaran Bahasa 

Inggris dengan pendekatan kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

untuk karakteristik siswa dan materi yang sama agar memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Untuk mempermudah kolaborator mengamati proses pembelajaran siswa 

diberikan nomor dada sesuai dengan nomor absen. 

2) Guru ketika mengatur perjalanan pembelajaran agar memperhatikan waktu dan 

merancang pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia atau indikator 

yang ingin dicapai dalam satu pertemuan agar mempertimbangkan waktu. 

3) Penerapan pembelajaran Bahasa Inggris dengan pendekatan kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) harus melibatkan peran serta siswa dalam 

proses pembelajaran. 

 


