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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan pada hasil analisis data pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaii berikut. 

1. Rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Make A Match. Hal ini dapat dilihat melalui nilai rata-rata penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih tinggi dari model tipe 

MAM, yaitu kelas TGT 80,34 dan kelas make a match 75,36 dan bisa 

dilihat dengan siswa yang memenuhi ketuntasan KKM kelas eksperimen 

sebanyak 80,3% dan ketuntasan siswa kelas kontrol sebanyak 69,39%.  

Sehingga rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipr TGT lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. 

 

2. Ada perbedaan efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif 

yang diajar dengan tipe TGT dan Make A Match pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 4 kotabumi Lampung Utara. Model tipe TGT lebih efektif 

digunakan dikelas dibandingkan dengan dengan model tipe Make a Match. 
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Keadaan ini dilihat dari hasil perhitungan manual dengan menggunakan 

rumus keefektifan (gain) dengan hasil kefektifan gain eksperimen 0,52 > 

gain kontrol 0,43, sehingga didapat tingkat keefektivan model 

pembelajaran tipe TGT sebesar 1,2. Artinya penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT lebih efektif digunakan untuk pemberian 

materi pelajaran ekonomi daripada model pembelajaran kooperatif tipe 

MAM. 

 

B. SARAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi perbandingan hasil belajar ekonomi 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan tipe MAM 

di SMA Negeri 4 Kotabumi, maka peneliti menyarankan. 

1. Dari hasil penelitian terlihat jelas bahwa rata-rata hasil belajar menggunakan 

model TGT lebih tinggi dalam pelajaran ekonomi dengan materi Pasar 

Modal. Dengan demikian, peneliti menyarankan kepada guru untuk dapat 

menggunakan model TGT dalam pembelajaran ekonomi dan disesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan.  

 

2. Model pembelajaran TGT merupakan suatu model pembelajaran yang 

membuat siswa secara aktif mengikuti pelajaran di kelas yang 

menumbuhkan semangat, rasa ingin tahu, dan berfikir kritis terhadap siswa 

dalam penyesuaian dengan materi pelajaran Ekonomi yang disampaikan. 

Sehingga penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT akan lebih 

efektif digunakan dalam proses pembelajaran.  


