
 

 

     

 

 

 
 

 

V.  SIMPULAN,   IMPLIKASI DAN SARAN 

 
 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, yang 

mengacu pada perumusan masalah, serta pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1.  Ada perbedaan hasil belajar siswa antarmodel pembelajaran dan 

antarkemampuan awal siswa. 

a. Terdapat perbedaan hasil belajar dengan menggunakan model GI dan 

menggunakan model TGT terhadap hasil belajar IPS kelas XII 

Akuntansi di SMK Gajah Mada Bandar Lampung.. Hasil pengolahan 

data menunjukkan bahwa model pembelajaran TGT lebih mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik dibandingkan 

dengan dengan siswa yang diberikan perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran GI. Adanya perbedaan rata-rata hasil belajar 

siswa dari penggunaan model pembelajaran GI dan TGT, ini 

disebabkan model pembelajaran TGT lebih mampu membentuk 

kondisi pembelajaran menjadi sangat menyenangkan dan siswa lebih 

memahami secara dalam materi sumber daya alam. 
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b. Terdapat perbedaan hasil belajar IPS pada siswa dengan 

memperhatikan kemampuan awal yang berbeda, antara yang 

berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Hasil belajar siswa 

yang diberikan perlakuan model pembelajaran TGT dengan 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah memiliki nilai yang lebih 

baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang diberikan 

perlakuan model pembelajaran GI. 

2.  Ada perbedaan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran GI dan 

TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal tinggi. Hasil belajar IPS 

pada siswa yang diberikan perlakuan model pembelajaran TGT dengan 

kemampuan awal tinggi lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan hasil 

belajar siswa yang diberikan perlakuan dengan model pembelajaran GI.  

Rerata hasil belajar siswa berkemampuan tinggi pada model TGT 

hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran GI. 

3.  Ada perbedaan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran GI dan 

TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal sedang. Hasil belajar 

IPS pada siswa yang diberikan perlakuan model pembelajaran TGT 

dengan kemampuan awal sedang lebih tinggi nilainya dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan dengan model 

pembelajaran GI.  Rerata hasil belajar siswa berkemampuan sedang pada 

model TGT hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan model 

pembelajaran GI. 

4.  Ada perbedaan hasil belajar IPS dengan model pembelajaran GI dan 

TGT pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah. Hasil belajar 
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IPS pada siswa yang diberikan perlakuan model pembelajaran TGT 

dengan kemampuan awal rendah lebih tinggi nilainya dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan dengan model 

pembelajaran GI.  Rerata hasil belajar siswa berkemampuan rendah pada 

model TGT hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan model 

pembelajaran GI. 

 

5.  Ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran GI dan model 

pembelajaran TGT dengan melihat kemampuan awal siswa terhadap 

hasil belajar  mata pelajaran IPS untuk siswa kelas XII. Interaksi terlihat 

dari hasil pengolahan uji anava yang menghasilkan perolehan nilai Sig 

sebesar 0,038 ini membuktikan bahwa terdapat interaksi antarmodel 

pembelajaran dan antar kemampuan awal siswa. 

5.2   Implikasi  

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian. Berikut ini peneliti sampaikan implikasi penelitian baik 

secara teoritis maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

IPS di Sekolah Menengah Kejuruan.  

 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

 
 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan untuk mengembangkan model pembelajaran GI dan TGT pada 

pembelajaran IPS khususnya pada materi sumber daya alam. Penelitian 

ini dapat memberikan masukan kepada guru-guru lain khususnya guru 

mata pelajaran IPS untuk dapat memilih model pembelajaran yang 
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tepat dengan menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang 

akan diberikan kepada siswa, sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan menarik, aktif dan menyenangkan. 

Hasil penelitian diketahui bahwa pada kompetensi dasar Menjelaskan 

pemanfaatan sumber daya alam secara arif kelas XII SMK Gajah Mada 

dengan menggunakan model Team Games Tournament lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar IPS yang diberi perlakuan model  Group 

Investigation. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan hasil 

belajar kelas XII SMK dapat memilih dan menerapkan model Team 

Games Tournament khususnya dalam pembelajaran IPS. Dalam 

pembelajaran IPS di kelas XII SMK pada siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi, sedang, maupun rendah, penggunaan  model 

Team Games Tournament lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran GI. 

 

Kemampuan awal siswa juga memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS. Kemampuan siswa 

merupakan karakteristik dan faktor yang turut menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi akan menperoleh hasil belajar yang tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki kemampuan awal sedang atau rendah. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuang dalam 

mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan GI pada 

mata pelajaran IPS, khususnya pada kompetensi dasar menjelaskan 

pemanfaatan sumber daya alam secara arif.  
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5.2.2 Implikasi Praktis 

 

Hasil penelitian diketahui bahwa pada kompetensi dasar menjelaskan 

pemanfaatan sumber daya alam secara arif pada siswa kelas XII 

Akuntansi di SMK Gajah Mada yang menggunakan model Team 

Games Tournament lebih tinggi dari pada hasil belajar IPS yang diberi 

perlakuan model  Group Investigations. Oleh karena itu semua pihak 

terkait dapat mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Games Tournament dalam upaya meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa kelas XII SMK khususnya di SMK Gajah Mada 

Bandar Lampung.  

 

Pembelajaran dengan model TGT menuntut aktivitas, kreativitas, dan  

keterlibatan siswa secara penuh yaitu dengan bekerja sama dengan 

siswa yang lainnya. Model pembelajaran Team Games Tournament 

cocok digunakan dalam pembelajaran yang besifat penalaran sehingga 

akan terlihat berdampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Dalam pembelajaran menggunakan model TGT, siswa adalah subjek 

belajar bukan lagi objek belajar. Belajar dalam kelompok untuk 

berlomba antar kelompok menemukan materi dan memecahkan 

masalah yang dirancang oleh guru merupakan aktivitas yang digemari 

oleh siswa karena akan menunjukan eksistensinya dalam komunitas 

teman sejawat. 

Pembelajaran dengan GI adalah pembelajaran yang membutuhkan 

keberanian dan tanggung jawab dalam kelompok. Model pembelajaran 
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GI memerlukan kebersamaan dan sangat cocok apabila digunakan 

untuk kelas yang siswanya memiliki wawasan awalnya sudah tinggi. 

Model GI mampu meningkatkan kerja sama antar siswa dan kelompok 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar IPS siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

Implementasi pembelajaran IPS di kelas XII SMK Gajah Mada akan 

berlangsung lebih baik jika menggunakan model pembelajaran Team 

Games Tournament, terutama untuk kompetensi dasar menjelaskan 

pemanfaatan sumber daya alam secara arif. Tujuan pembelajaran akan 

lebih mudah dicapai dan akan lebih bertahan lama dalam ingatan siswa 

apabila dipelajari dengan menggunakan model kooperatif Team Games 

Tournament dan model Group Investigations, sehingga hasil belajar 

siswa pun meningkat, terutama dalam mata pelajaran IPS kelas XII 

Akuntansi di SMK Gajah Mada. 

Pada dasarnya setelah dilakukan peneitian ini pembelajaran dengan 

menggunakan model Team Games Tournament (TGT) dan model 

Group Investigations (GI) ternyata sangat efektif digunakan dalam 

meningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar IPS yang menggunakan 

model Team Games Tournament lebih tinggi dibandingkan 

pembelajaran yang menggunakan model Group Investigations. 

Kemampuan awal siswa turut menentukan hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dan rujukan bagi guru-guru lain khususnya guru bidang studi IPS 

untuk dapat menciptakan proses pembelajaran dikelas menjadi 
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menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  Bagi 

sekolah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan untuk 

disosialisasikan kepada guru-guru yang lain dalam sebuah workshop di 

lingkungan intern sekolah. 

5.3   Saran 

Memperhatikan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi hasil penelitian, 

baik secara teoritis maupun praktis, peneliti memberikan beberapa saran 

dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa.  

1. Bagi Siswa  

a. Hendaknya sebelum pembelajaran dilakukan siswa lebih dahulu 

mempersiapkan diri dengan kompetensi dasar yang akan dipelajari 

sehingga dengan kemampuan awal yang baik dapat mengikuti 

pembelajaran lebih lancar dan efektif. 

b. Hendaknya siswa memperhatikan penjelasan guru tentang petunjuk 

pelaksanaan model pembelajaran yang akan digunakan. Pelaksanaan 

suatu model akan berjalan optimal jika siswa memahami petunjuk 

pelaksanaan model pembelajaran dengan baik. Pelaksanaan model 

pembelajaran yang optimal akan berimplikasi terhadap hasil belajar 

siswa. 

c. Siswa hendaknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT, atau GI karena dengan model pembelajaran ini setiap anggota 

dalam kelompok mempunyai peran yang sama, belajar secara kelompok 

untuk saling membantu mencapai tujuan pembelajaran. 
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d. Siswa hendaknya membiasakan diri belajar dengan kelompok teman 

sebaya dalam rangka meningkatkan sikap dan kepekaan sosial 

kemampuan dan karakater positif siswa dapat berkembang apabila 

siswa terbiasa dengan pembelajaran yang bersifat kelompok serta 

mampu mengembangkan daya nalar, kreativitas, tanggung jawab, dan 

kerja sama.  

2. Bagi Guru  

a. Khususnya guru IPS hendaknya menggunakan pembelajaran TGT dan 

GI dengan memperhatikan karakteristik siswa dan materi yang akan 

dicapai dalam pembelajaran. 

b. Guru disarankan juga untuk memilih pembelajaran kooperatif tipe TGT 

yang mampu meningkatkan hasil belajar IPS siswa pada SMK Gajah 

Mada Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran 

kooperatif tipe TGT siswa dituntut aktif dan  kreatif. Pembelajaran 

dengan model Kooperatif tipe TGT mampu meningkatkan rasa percaya 

diri dan keberanian untuk mengungkapkan pendapat dalam 

kelompoknya. Dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

TGT, guru mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam 

sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa yang kita 

harapkan. 

c. Guru disarankan agar dalam remedial teaching lebih cocok 

menggunakan GI karena dalam model kooperatif tipe ini siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar. Guru sebaiknya membagi siswa yang 

remedial menjadi kelompok yang terdiri atas 5-6 siswa. Siswa agar 

bersama-sama rekan yang belum tuntas mempelajari kembali materi 
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yang pernah dibahas sebelumnya dan sesuai dengan KD yang diujikan.  

Kegiatan tersebut diakhiri dengan tes, baik tes lisan maupun tertulis. 

 

3. Bagi Kepala Sekolah  

a. Hendaknya kepala sekolah mendorong guru untuk memperluas 

pengetahuan guru dalam dunia pendidikan, dengan cara mengirim guru 

untuk mengikuti forum ilmiah, seperti seminar pendidikan, symposium, 

maupun workshop. Langkah ini dimaksudkan agar guru mempunyai 

pengetahuan tentang inovasi-inovasi pembelajaran sehingga 

berimplikasi pada meningkatnya hasil belajar IPS siswa. 

b. Kepala Sekolah hendaknya mendorong guru untuk mengembangkan 

pembelajaran yang aktif dan kreatif dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran, terutama pembelajaran IPS. 

c. Kepala Sekolah hedaknya memfasilitasi guru yang akan mengadakan 

penelitian kaji tindak yang berkaitan dengan upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS. 

 

4. Bagi  Peneliti  

a. Para peneliti disarankan agar meneliti unsur yang berkaitan dengan 

hasil belajar IPS di Sekolah Menengah Kejuruan. 

b. Para peneliti disarankan agar meneliti unsur-unsur yang berkaitan 

dengan penggunaan model TGT dan GI dalam pembelajaran IPS di 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

c. Melakukan penelitian lain yang sejenis yang berkaitan dengan  hasil 

belajar IPS dengan model TGT maupun GI di Sekolah Menengah 

Kejuruan. 


