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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis 1 membuktikan bahwa H0 diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada rerata aktivitas belajar geografi antara siswa 

yang yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan 

teknik Think Pair Share secara keseluruhan. 

2. Pengujian hipotesis 2 membuktikan bahwa H0  diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada rerata hasil belajar geografi antara siswa yang 

yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan 

teknik Think Pair Share secara keseluruhan. 

3. Pengujian hipotesis 3 membuktikan bahwa H0 diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar geografi siswa yang 

berkemampuan awal tinggi antara yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

4. Pengujian hipotesis 4 membuktikan bahwa H0 diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada aktivitas belajar geografi siswa yang 
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berkemampuan awal rendah antara yang menerapkan model pembelajaran 

kooperatif teknik Artikulasi dengan teknik Think Pair Share. 

5. Pengujian hipotesis 5 membuktikan bahwa H0 diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan pada hasil belajar geografi siswa yang berkemampuan awal tinggi 

antara yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan 

teknik Think Pair Share. 

6. Pengujian hipotesis 6 membuktikan bahwa H0  diterima, yaitu tidak terdapat 

perbedaan pada hasil belajar geografi siswa yang berkemampuan awal rendah 

antara yang menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik Artikulasi dengan 

teknik Think Pair Share.  

 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah: 

1. Hendaknya guru dapat memilih teknik pembelajaran yang tepat untuk diterapkan 

di kelas yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik yang berkemampuan 

awal tinggi maupun rendah. 

2. Hendaknya guru dapat kreatif dalam menerapkan teknik pembelajaran yang 

efektif untuk setiap materi pelajaran, karena satu teknik pembelajaran belum 

tentu efektif untuk semua materi pelajaran. Dengan teknik pembelajaran yang 

tepat dan efektif, maka diharapkan hasil belajar dapat meningkat. 

3. Siswa hendaknya dapat lebih meningkatkan kemampuan berbicara dan 

bekerjasama dengan siswa lain dalam proses pembelajaran.  


