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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus 

pembelajaran, dan data analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa pada pelajaran matematika yang ditunjukan dengan rata-rata 

aktivitas belajar siswa, yaitu pada siklus I dan siklus II meningkat. 

Aktivitas siswa dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran dengan 

cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan latihan kooperatif, siswa 

diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan tugas 

belajar secara berkelompok, kemudian siswa diarahkan untuk dapat 

mengungkapkan pendapat masing-masing dengan siswa diminta 

mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. 

2. Hasil belajar matematika siswa pada materi pokok bilangan bulat dapat 

ditingkatkan dengan cara guru memberikan pembelajaran langsung 

untuk membimbing siswa pada materi yang akan dipelajari disertai 

dengan kegiatan Tanya jawab, siswa diminta mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya disertai diskusi antar kelompok hingga diperoleh 
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jawaban sebagai hasil dari pekerjaannya sehingga siswa dapat 

merumuskan kesimpulan sendiri. Guru juga memberikan latihan soal 

pada LKK yang telah siswa kerjakan sebagai bentuk penguatan apa 

yang telah siswa pelajari. 

3. Hasil uji hipotesis statistik menyimpulkan bahwa ada hubungan antara 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

hasil belajar siswa dengan nilai koefisien kontingensi di akhir siklus II 

sebesar 0,6104 termasuk kategori “tinggi”. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

pembelajaran lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi 

siswa, jika ingin menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif tipe TGT hanya sebagai variasi agar pembe-

lajaran lebih menyenangkan dan tidak monoton. 

2. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT hendaknya 

guru dapat membuat soal-soal turnamen yang lebih bervariasi, sehingga 

dapat mengukur semua aspek pembelajaran yang ingin dicapai. 

3. Dalam pelaksanaannya pembelajaran kooperatif tipe TGT sebaiknya 

memperhatikan waktu yang diperlukan. 

 


