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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada proses pembelajaran 

matematika dengan menggunakan kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) dan Kancing Gemerincing dapat disimpulkan bahwa kolaborasi 

model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan Kancing gemerincing berpengaruh terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga. Hasil uji beda rerata nilai 

pretest diperoleh nilai signifikansi 0,747 (lebih dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kondisi awal nilai hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam 

kondisi seimbang. Berdasarkan hasil uji beda rerata nilai posttest diperoleh nilai 

signifikansi 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-

rata yang signifikan antara kedua kelompok sampel dan karena rata-rata kelas eksperimen 

(83,35) lebih tinggi daripada kelas kontrol (70,22). 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat menerapkan kolaborasi model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dan Kancing Gemerincing sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan dapat bekerja sama dengan baik 

dalam menyelesaikan soal. Selain itu, juga dapat membuat suasana pembelajaran 

menjadi menyenangkan karena diselingi dengan sedikit hiburan sehingga pembelajaran 

menjadi tidak menegangkan. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya dapat membuka pikiran bahwa belajar dapat dilakukan melalui 

diskusi dengan teman lainnya sehingga siswa akan saling membantu memahami 

materi, dapat mengasah kemampuan berpendapat, dan juga belajar mendengarkan 

pendapat orang lain. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk mempraktekkan  

kolaborasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan Kancing Gemerincing sebagai 

salah satu model pembelajaran yang menanamkan diskusi antar teman. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian tentang kolaborasi model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kancing gemerincing. Namun, tidak hanya 
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terhadap hasil belajar matematika saja tetapi juga dapat terhadap keaktifan siswa pada 

pembelajaran matematika. Penggunaan kancing juga dapat digunakan pada tahap 

penghargaan kelompok, semakin banyak kancing yang dikumpulkan kelompok maka 

kelompok tersebut mendapatkan hadiah. 


