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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran PKn siswa kelas 5 SDN 2 Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu Kab. 

Grobogan Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan 

angka ketuntasan hasil belajar prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pada prasiklus 

sebanyak 11 atau 58% siswa tuntas dan 8 atau 42 siswa tidak tuntas, dengan rerata 

66,3,  nilai maksimum 85, dan nilai minimum 45. Pada siklus I sebanyak 15 atau 79% 

siswa tuntas dan 4 atau 21% siswa tidak tuntas, dengan rerata 68,95, nilai maksimum 

80, dan nilai minimum. Pada siklus II sebanyak 19 siswa atau 100%  siswa tuntas, 

dengan rerata 78,68 nilai maksimum 90 dan nilai minimum 70.  

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang terbukti 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa meliputi a) presentasi penjelasan materi oleh 

guru pada awal pembelajaran, b) belajar dalam kelompok yang dibentuk oleh guru 

secara heterogen yang dilihat dari jenis kelamin dan kemampuan akademik, c) 

permainan dalam kelompok dimana siswa bermain dengan kartu-kartu soal yang 

sudah dipersiapkan oleh guru dan siswa bertanggung jawab atas tugas yang telah 

mereka terima, d) persaingan kelompok/ turnamen yang dilaksanakan oleh siswa agar 

mendapatkan skor untuk nilai tim kelompok, e) penghargaan bagi kelompok dengan 

nilai tertinggi. 

5.2 Saran 

Dari rangkaian pembelajaran yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 

yang dapat bermanfaat bagi guru dan siswa, diantaranya adalah: 

1. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan langkah-

langkah yang benar dan tepat dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 
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dalam proses belajar mengajar, karena model pembelajaran TGT dapat 

meningkatkan keaktivan, kerjasama, rasa tanggung jawab dan saling 

menghargai pendapat dalam kelompok. 

2. Dalam melaksanakan pembelajaran dengan model kooperatif tipe TGT 

hrndaknya guru selalu mamantau dan membimbing kegiatan siswa terutama 

saat siswa melaksanakan permainan. 

3. Untuk siswa sebaiknya meningkatkan pemahaman pada materi yang 

disampaikan oleh guru dan meningkatkan keaktivan, tanggung jawab, dan 

rasa kebersamaan dalam kerja kelompok. 


