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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 

dalam 2 siklus, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD 

N 2 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester II Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar dengan KKM ≥ 70 

melalui siklus I dan siklus II. Pada kondisi pra siklus (kondisi awal) sebelum 

diadakan tindakan, hasil belajar siswa yang tuntas sebanyak 6 siswa (37,5%) 

dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 10 siswa (62,5%). Namun setelah 

memperoleh tindakan pembelajaran dengan model Teams Games 

Tournament (TGT), hasil belajar siswa pada siklus I menunjukkan bahwa 

dari jumlah 16 siswa dikelas 5, siswa yang tuntas sebanyak 11 siswa 

(68,75%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa (31,25%). Pada 

siklus II siswa yang tuntas meningkat sebanyak 15 siswa (93,75%) dan 

siswa tidak tuntas sebanyak 1 siswa (6,25%). Nilai rata-rata hasil belajar 

siswa tiap siklusnya juga mengalami peningkatan, yaitu pada pra siklus 

(kondisi awal) sebesar 65,75, pada siklus I meningkat menjadi 72,2. 

Sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 85,93. Nilai maksimal hasil 

belajar IPA pada pra siklus (kondisi awal) sebesar 78, meningkat pada 

siklus I sebesar 85 dan pada siklus II meningkat menjadi 100. Dengan 

meningkatnya nilai maksimal tiap siklusnya maka diikuti dengan 

meningkatnya nilai minimal. Nilai minimal pada pra siklus (kondisi awal) 

sebesar 48, meningkat pada siklus I sebesar 50 dan nilai minimal meningkat 

pada siklus II menjadi 65.  
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2. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas 5 SD N 2 Selodoko Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten 

Boyolali Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah dengan 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi: 

a. Presentasi kelas 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dan II, presentasi dilakukan oleh 

guru dengan menjelaskan singkat tentang materi sifat-sifat cahaya dan 

penerapannya. 

b. Kerja kelompok 

Guru membagikan Lembar Kerja Kelompok yang harus dikerjakan 

masing-masing kelompok 

c. Permainan (Games) 

Kegiatan bermain dengan membentuk kelompok bermain yang 

aggotanya berbeda dari kelompok belajar. Setiap kelompok bermain 

kartu soal yang memiliki skor berbeda-beda. 

d. Turnamen 

Bagi siswa yang memiliki skor tertinggi berhak mewakili kelompoknya 

untuk kegiatan turnamen 

e. Rekognisi tim/kelompok 

Tahap terakhir dari pembelajaran model TGT adalah memberikan 

penghargaan kepada kelompok terbaik yang berhasil memenangkan 

turnamen 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD N 2 Selodoko Kecamatan 

Ampel Kabupaten Boyolali penulis dapat menyimpulkan berbagai saran agar hasil 

belajar siswa menjadi meningkat. 

a. Bagi guru 

1. Hendaknya model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dapat meningkatkan kreativitas guru agar dapat menciptakan 
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pembelajaran IPA yang menarik perhatian siswa dan dapat meningkatkan 

keaktifan siswa. 

2. Dalam mengelola pembelajaran khususnya pembelajaran IPA, hendaknya 

guru menerapkan model pembelajaran TGT yang dapat mengembangkan 

performansi guru dalam proses belajar mengajar. Dengan meningkatnya 

performansi guru, kemampuan siswa pun ikut meningkat yaitu dengan 

meningkatnya kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan bersaing sehat di 

dalam sebuah permainan. 

3. Sebelum menerapkan model Teams Games Tournament (TGT), guru 

hendaknya merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan 

baik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan model Teams Games 

Tournament (TGT) seperti: pembagian kelompok, peralatan turnamen dan 

media pendukung, sehingga pelaksanaanya dapat berlangsung sesuai 

dengan yang diharapkan 

b. Bagi siswa 

1. Hendaknya siswa ikut berperan aktif dengan menyampaikan ide atau 

pemikiran pada saat proses pembelajaran, sehingga mudah menyerap ilmu 

pengetahuan dan dapat memperoleh hasil belajar yang optimal 

2. Hendaknya siswa dapat menerapkan prinsip kerja sama dalam kelompok 

dan bersaing secara sehat dalam kegiatan permainan ataupun turnamen. 

c. Bagi sekolah  

Membantu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar 

agar pembelajaran lebih bermakna dan nantinya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan 

 

 


