
 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1.     Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan model 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dalam pembelajaran 

sejarah siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung, diperoleh beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving 

(TAPPS) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran sejarah 

kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

2. Rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) lebih tinggi 

daripada rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan diskusi kelompok. 

3. Rata-rata nilai peningkatan (gain) siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) lebih 

tinggi daripada gain siswa yang mengikuti pembelajaran dengan diskusi 

kelompok. 

4. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada kelas eksperiman yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran Thinking Aloud Pair 

Problem Solving (TAPPS) ≥ 65%, 26 orang siswa dinyatakan tuntas hasil 
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belajarnya dari 33 orang jumlah keseluruhan, nilai ketuntasan hasil belajar 

siswa yaitu sebesar 78,78%. 

  

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyatakan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) pada pembelajaran 

sejarah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung. Model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

sangat baik dan dapat dipergunakan pada pembelajaran sejarah. 

 

5.2.      Saran 

 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dan penelitian, dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

diharapkan dapat menjadi sebuah alternative bagi para guru dalam mengajar di 

kelas, terutama pada pembelajaran sejarah. 

2. Pembelajaran dengan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) dapat diterapkan pada pembelajaran sejarah untuk 

membantu dan melatih siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan 

optimal, dan melatih komunikasi siswa dalam kelompok serta melatih siswa 

dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan yang berbentuk C2 (Pemahaman), 

C3 (aplikasi), C4 (Analisa), C5 (Sintesa), dan C6 (evaluasi), namun dalam 

penerapannya harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, pengelolaan 

kelas yang baik, dan pengelolaan waktu yang tepat agar suasana belajar 

semakin kondusif sehingga memperoleh hasil yang optimal. 
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3. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan 

mengenai penggunaan model pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) dalam pembelajaran sejarah siswa hendaknya dalam 

pelaksanaan pembelajaran seluruh siswa dikondisikan terlebih dahulu agar 

lebih siap untuk belajar sehingga dalam kegiatan pembelajaran siswa bisa 

mengikuti dengan aktif dan optimal.  

4. Bagi para peneliti, sebaiknya mempersiapkan instrumen tes dan instrumen-

instrumen lainnya dengan baik dan matang agar kegiatan penelitian dapat 

berjalan dengan lebih baik. Pada saat di dalam kelas atau di lokasi saat 

mengajar biasanya banyak ditemui masalah-masalah atau hambatan-hambatan  

ketika kita sedang melaksanakan tugas dalam mengajar, hadapilah dengan 

senyuman dan selalu ambil hikmahnya, karena di balik masalah dan hambatan 

tersebut ternyata tersimpan segudang ilmu dan bekal bagi kita untuk menjadi 

seorang pengajar dan pendidik yang lebih baik. Pengalaman adalah hal yang 

paling berharga. Oleh karena itu “ ukirlah sebuah pengalaman yang baik demi 

kenangan dan sejarah hidup kita di masa yang akan datang ”. 

 


