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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di 

kelas X Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Salatiga dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 

toleransi dalam pembelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

toleransi pada siklus I menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup dan siklus 

II menunjukkan nilai  empat atau kategori baik. 

2. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dalam pembelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan keterampilan sosial pada siklus I menunjukkan nilai tiga atau 

kategori cukup dan siklus II menunjukkan nilai empat atau kategori baik. 

3. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan 

motivasi dalam pembelajaran. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

motivasi pada siklus I menunjukkan nilai tiga atau kategori cukup dan siklus 

II menunjukkan nilai empat atau kategori baik. 

4. Metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini terlihat pada siklus I rata-rata hasil belajar yang dicapai siswa 

sebesar 71,51 dan ketuntasan hasil belajar sebesar 52,78%. Pada siklus II, 

rata-rata hasil belajar siswa sebesar 79,1 dan ketuntasan hasil belajar  sebesar 

80,55%.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian 

tindakan kelas pada kelas kelas X Kompetensi Keahlian Pemasaran 2 SMK 

Negeri 1 Salatiga, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Siswa 

Metode pembelajaran TGT diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dan bersosialisasi dengan siswa lain. 

2. Guru 

Pemanfaatkan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat digunakan 

sebagai salah satu variasi pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar 

mengajar pada materi yang relevan. 

3. Sekolah 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang 

positif terhadap kemajuan sekolah serta semakin kondusifnya proses 

pembelajaran di sekolah 

4. Peneliti 

Semoga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang semakin 

baik dan berhasil dengan menggunakan metode pembelajaran Teams 

Game Tournamens (TGT). 
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5. Penerapan metode pembelajaran TGT diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang serupa atau 

bahan perbandingan dengan metode pembelajaran lain untuk diketahui 

hasil yang efektif dalam suatu metode pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


