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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, secara umum dapat dikemukakan kesimpulan 

yang diperoleh dan saran yang dikemukakan berikut ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di sebuah SMP Negeri 

yang berada di Kabupaten Bandung Barat terhadap sejumlah siswa kelas VII 

mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terjadi peningkatan penguasaan konsep fisika siswa di setiap pertemuannya 

setelah diterapkann model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square. 

Adapun secara berturut-turut peningkatan berada pada kategori sedang dengan 

rata-rata gain yang dinormalisasi setiap pertemuannnya sebesar 0,37 untuk 

pertemuan I, 0,55 untuk pertemuan II, dan 0,56 untuk pertemuan III. 

2. Setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square, 

persentase keterampilan berkomunikasi lisan siswa yang meliputi mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, dan 

menyampaikan hasil diskusi kelompok untuk pertemuan I sebesar 44,45%, 

pertemuan II sebesar 61,29%, dan pertemuan III sebesar 75,35%. persentase 

profil keterampilan berkomunikasi lisan siswa untuk setiap pertemuan berturut-

turut berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. 
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3. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Square efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa di 

setiap pertemuan. Adapun efektivitas pembelajaran untuk pertemuan I, 

pertemuan II, dan pertemuan III berturut-turut berada pada kategori sedang 

yaitu 0,37, 0,55, dan 0,56. 

Jika ditinjau profil peningkatan setiap jenjang kognitif yang menjadi aspek 

penguasaan konsep untuk setiap pertemuan. Pada pertemuan I terjadi peningkatan 

untuk jenjang kognitif dalam mengingat (C1) sebesar 0,66, memahami (C2) sebesar 

0,45, dan mengaplikasikan (C3) sebesar 0,32 dengan peningkatan berturut-turut 

berada pada kategori sedang. Pada pertemuan II terjadi peningkatan untuk jenjang 

kognitif dalam mengingat (C1) sebesar 0,57, memahami (C2) sebesar 0,52, 

mengaplikasikan (C3) sebesar 0,51, dan menganalisis (C4) sebesar 0,60 dengan 

peningkatan berturut-turut berada pada kategori sedang. Untuk pertemuan III 

peningkatan untuk jenjang kognitif dalam mengingat (C1) sebesar 0,55, memahami 

(C2) sebesar 0,47, mengaplikasikan (C3) sebesar 0,68 dengan peningkatan berturut-

turut berada pada kategori sedang, sedangkan peningkatan untuk jenjang 

menganalisis (C4) sebesar 0,96 dengan kategori tinggi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut ini peneliti ajukan beberapa saran, 

diantaranya: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi peningkatan penguasaan 

konsep fisika dan keterampilan berkomunikasi lisan siswa SMP dalam tiga 

pertemuan. Peningkatan penguasaan konsep fisika siswa setiap pertemuan 
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berturut-turut berada pada kategori sedang, sedangkan untuk keterampilan 

berkomunikasi lisan siswa untuk setiap pertemuan berturut-turut berada pada 

kategori rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan 

terhadap penelitian yang telah dilakukan ini, sehingga diperoleh hasil yang 

diharapkan dalam usaha meningkatkan penguasaan konsep fisika dan 

keterampilan berkomunikasi lisan siswa SMP. 

2. Penelitian ini hanya meninjau pengaruh penerapan model pembelajaran 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square terhadap empat jenjang 

kognitif dan empat indikator keterampilan berkomunikasi. Oleh karena itu perlu 

adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square untuk meningkatkan jenjang 

kognitif dan indikator keterampilan berkomunikasi yang lainnya, sehingga 

dapat dilihat konsistensi pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe Think-Pair-Square terhadap penguasaan konsep fisika dan keterampilan 

berkomunikasi lisan siswa SMP. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Square efektif dalam meningkatkan penguasaan 

konsep fisika siswa. Efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square 

dalam meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa setiap pertemuan berturut-

turut berada pada kategori sedang. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square, 

sehingga diperoleh hasil yang diharapkan dalam usaha meningkatkan 

penguasaan konsep fisika siswa. 


