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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terdapat perbedaan kemampuan analisis siswa antara sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS). Berdasarkan skor pretest-

posttest, diketahui peningkatan kemampuan analisis siswa kelas eksperimen 

dikategorikan sedang. 

2. Terdapat perbedaan kemampuan analisis siswa antara sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. 

Berdasarkan skor pretest-posttest, diketahui peningkatan kemampuan analisis 

kelas kontrol dikategorikan rendah. 

3. Peningkatan kemampuan analisis pada siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode ceramah. Dengan 

demikian, penggunaan metode pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) dapat meningkatkan kemampuan analisis yang lebih baik 

dibandingkan metode ceramah. 

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan  penelitian yang telah dilaksanakan yaitu penerapan  metode 

Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) di SMA Negeri 82 Jakarta yang 

dibandingkan dengan  metode ceramah pada mata pelajaran Ekonomi 
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Kompetensi Dasar Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran metode Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan analisis ekonomi siswa. Untuk itu para guru hendaknya berlatih 

untuk dapat menggunakan  metode tersebut dalam proses pembelajaran 

sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Namun demikian terdapat kendala dalam menerapkan metode pembelajaran  

ini, yakni masalah pengkondisian siswa agar dapat mengikuti tahapan metode 

pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS). 

2. Pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) memerlukan 

alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan metode ceramah, karena itu 

guru yang akan menerapkannya diharapkan dapat mengalokasikan waktu  

seefektif dan seefisien mungkin dengan panduan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Penentu pembelajaran, guru hendaknya melakukan uji coba yang lebih luas 

mengenai penerapan metode pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) sehingga diperoleh informasi tentang kelebihan dan 

keterandalannya. 

4. Pihak pengembang metode pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS) hendaknya melakukan penyempurnaan dalam  

menggunakan atau  menerapkan metode pembelajaran di sekolah sehingga 

lebih mudah untuk diimplementasikan di sekolah. 

5. Bagi pemegang amanah pimpinan pada suatu sekolah, diharapkan dapat 

memfasilitasi para guru dengan berbagai pelatihan sehingga guru dapat 

menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, 

dengan guru yang kreatif diharapakan proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, sehingga prestasi peserta didik pun menjadi lebih meningkat. 
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6. Pihak sekolah diharapkan untuk lebih memberikan fasilitas dan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan diri tidak hanya di kelas, tetapi 

juga di luar kelas untuk mengikuti berbagai lomba akademik dan kegiatan 

bermanfaat lainnya. Karena dengan peserta didik didorong untuk berkarya 

dan mencetak prestasi, hal ini akan mendorong mereka untuk belajar lebih 

giat belajar. 

7. Penelitian tentang Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) diharapkan 

bisa lebih dikembangkan dengan mendalam, khususnya dalam hal pemilihan 

materi yang sesuai, tingkat kepandaian peserta didik dan penggunaaan 

berbagai media pembelajaran sehingga semua pihak yang terlibat dalam 

proses ini bisa mengambil manfaat yang lebih besar. 

8. Lembaga pendidikan terkait hendaknya menerapkan kebijakan yang baku, 

yakni jumlah siswa yang ideal dalam satu kelas sehingga tujuan pendidikan 

dapat tercapai sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang. 

9. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengukur kemampuan analisis  dengan 

alat tes kemampuan analisis yang lebih relevan dan akurat.  

 

 


