
83

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas IV

SD Negeri 1 Gumukmas Pagelaran pada tema Tempat Tinggalku menggunakan

model team games tournament (TGT) dan media grafis, dapat disimpulkan:

1. Peningkatan hasil belajar tema Tempat Tinggalku menggunakan model team

games tournament (TGT) tampak meningkat di setiap siklusnya. Pada hasil

belajar sikap dan keterampilan siswa yang peneliti peroleh berdasarkan

pengamatan saat berlangsungnya proses pembelajaran, dapat diketahui bahwa

persentase ketuntasan siswa mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada

hasil belajar sikap siswa yang terdiri atas 3 aspek penilaian yaitu sikap

kerjasama, menghargai dan peduli, diketahui bahwa persentase ketuntasan

siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Pada sikap

kerjasama, persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus II meningkat

sebesar 52% dibandingkan dengan perolehan persentase pada siklus I. Pada

sikap menghargai, persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus II

mengalami peningkatan sebesar 32% dibandingkan dengan perolehan

persentase pada siklus I. Sedangkan pada sikap peduli, persentase ketuntasan

yang diperoleh pada siklus II pun mengalami peningkatan pula, yaitu sebesar

24% dibandingkan dengan perolehan persentase pada siklus I. Pada hasil
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belajar keterampilan siswa, terdapat 3 aspek keterampilan yang digunakan

peneliti untuk menilai hasil belajar siswa, yaitu keterampilan mengolah

informasi, mengamati dan menganalisa. Pada keterampilan mengolah

informasi, persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus II meningkat

sebesar 32% dibandingkan dengan perolehan persentase pada siklus I. Pada

keterampilan mengamati, persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus II

mengalami peningkatan sebesar 32% dibandingkan dengan perolehan

persentase pada siklus I. Sedangkan pada keterampilan menganalisa,

persentase ketuntasan yang diperoleh pada siklus II pun mengalami

peningkatan pula, yaitu sebesar 36% dibandingkan dengan perolehan

persentase pada siklus I. Sedangkan, pada hasil belajar pengetahuan siswa

juga mengalami peningkatan dari pra siklus, siklus I dan siklus II. Pada siklus

I, persentase ketuntasan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 27%

dibandingkan dengan persentase yang diperoleh dari persentase pada pra

siklus. Pada siklus II, persentase ketuntasan yang diperole juga mengalami

peningkatan sebesar 16% dibandingkan dengan persentase yang diperoleh

dari persentase pada siklus I. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti yang

telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat menjawab hipotesis penelitian

ini, yaitu hasil belajar siswa pada tema Tempat Tinggalku menggunakan

model TGT mengalami peningkatan dan berhasil.

2. Peningkatan hasil belajar tema Tempat Tinggalku menggunakan media grafis

dalam proses pembelajaran tampak meningkat pula di setiap siklusnya sama

seperti pada hasil belajar menggunakan model TGT. Hal tersebut dikarenakan

penggunaan media grafis dalam pembelajaran dilakukan bersamaan dengan
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penerapan model TGT. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti yang telah

diungkapkan sebelumnya, maka dapat menjawab hipotesis penelitian ini,

yaitu hasil belajar siswa pada tema Tempat Tinggalku menggunakan media

grafis mengalami peningkatan dan berhasil.

B. Saran

Berdasarkan penelitisn tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas IV SD

Negeri 1 Gumukmas pada tema Tempat Tinggalku menggunakan model TGT dan

media grafis, maka peneliti memberikan saran:

1. Kepada siswa, supaya mampu dan selalu bertindak aktif dalam pembelajaran

di kelas sehingga memperoleh hasil belajar yang baik pada pembelajaran

terpadu dalam konsep Kurikulum 2013, maka disarankan kepada siswa untuk

fokus terhadap proses pembelajaran yang tengah berlangsung dan berani

mengemukakan pendapat serta belajar untuk dapat menghargai pendapat

orang lain.

2. Kepada guru, supaya dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru

dalam mengajar, maka disarankan bagi  guru untuk mengetahui manfaat,

kelebihan dan kekurangan dari suatu model dan media pembelajaran yang

akan digunakan. Sehingga, hal tersebut dapat mendorong siswa untuk

senantiasa aktif di kelas dan secara langsung akan mempengarui peningkatan

kinerja guru dalam mengajar.

3. Kepada sekolah, disarankan bahwa sekolah dapat mengembangkan model

TGT dan media grafis serta menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan

bagi inovasi kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa.
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4. Kepada peneliti, supaya menambah pengetahuan dan pengalaman melalui

penelitian tindakan kelas dengan model Team Games Tournament dan media

grafis, maka disarankan untuk dapat mengembangkan dan mengaplikasikan

dengan lebih baik pada materi atau tema yang lain.


