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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan temuan dalam penelitian mengenai penerapan model kooperatif 

tipe  Team Game Tournament (TGT) untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA materi gaya di kelas V SDN X Sukajadi Bandung tahun ajaran 

2014-2015 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe Team 

Game Tournament (TGT) harus dipersiapkan secara rinci, baik berkenaan 

dengan materi ajar, kegiatan pembelajaran, media atau alat peraga dan 

evaluasi pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar guru dan peneliti benar-

benar siap melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang 

direncanakan. Terdapat empat  langkah pembelajaran dalam penerapan 

model kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dan diharapkan 

keempat langkah tersebut dapat muncul dalam setiap pelaksanaan 

pembelajaran. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu a) presentasi kelas, 

b) membentuk team atau kelompok c) game tournament akademik d) 

pemberian rekognisi atau penghargaan. RPP yang digunakan peneliti pada 

setiap siklus senantiasa mengalami perubahan yang disesuaikan dengan 

hasil refleksi yang telah dilakukan pada siklus sebelumnya, sehingga pada 

setiap siklus RPP yang digunakan senantiasa mengalami perbaikan.   

2. Pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe Team 

Game Tournament (TGT) membuat siswa lebih antusias dalam 

melaksanakan pembelajaran, hal ini terjadi karena siswa belajar secara 

berkelompok dan bekerjasama dalam menguasai materi pembelajaran, 

karena penguasaan materi yang siswa miliki akan bermanfaat dalam 

malaksanakan kegiatan game tournament. Dalam kegitan game 

tournament seluruh siswa akan berlomba untuk meraih point atau skor 

tertinggi untuk mendapatkan penghargaan dari guru atas prestasi yang 

telah diraih dalam pembelajaran Team Game Tournament. Keaktifan 

siswa pada saat pembelajaran berangsur-angsur mengalami perubahan 
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yang cukup signifikan, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran,  siswa aktif bertanya apabila ada materi atau 

kegiatan yang kurang dipahami, siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, siswa aktif dalam mempresentasikan materi yang 

diketahui, siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi, 

siswa aktif dalam menanggapi pendapat siswa dalam diskusi, dan siswa 

aktif dalam mencatat mareri yang di sampaikan dalam presentasi kelas. 

Pada penelitian ini keaktifan guru dalam membimbing, mengarahkan, 

memotivasi dan memfasilitasi semakin meingkat dibanding pelaksanaan 

pembelajaran pada umumnya dengan menggunakan metode ceramah.  

3. Penerapan model kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran  IPA pada materi gaya 

di kelas V mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari peningkatan presentase rata-rata keaktifan siswa yang 

telah mencapai ketuntasan minimal. Pada pra siklus presentase rata-rata 

keaktifan siswa sebesar 20%, pada siklus I sebesar 59,82%, pada siklus II 

sebesar 81,97%, dan pada siklus III sebesar 88,92%. Selain itu jika dilihat 

dari pencapaian masing-masing indikator juga mengalami peningkatan 

dari setiap siklusnya. Maka dari hasil tersebut dapat peneliti simpulkan 

bahwa penerapan model kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) 

terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

IPA materi gaya di kelas V SD.  

 

B. SARAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas V SD sebagai 

bahan untuk evaluasi atau tindak lanjut dari penerapan model kooperatif tipe 

Team Game Tournament (TGT) untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA kelas V SD. Maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi 

untuk siswa, guru dan sekolah serta pihak yang berkepentingan terhadap 

pendidikan di sekolah sebagai berikut :  
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1. Bagi guru  

a. Pada pelaksanaan pembelajaran IPA, hendaknya guru memperhatikan 

tingkat perkembangan intelektual siswa untuk dijadikan acuan dalam 

pemilihan pendekatan, media dan metode pembelajaran yang akan 

digunakan. Selain itu hasil yang diperoleh hendaknya pelaksanaan 

pembalajaran harus memperhatikan dan menekankan pada tahapan 

maupun keaktifan siswa dalam memperoleh pengetahuan dalam 

pembelajaran.  

b. Membentuk kelompok secara heterogen dilihat dari tingkat koognitif, 

tujuannya agar siswa yang tingkat koognitifnya tinggi mampu menjadi 

tutor untuk temannya atau membantu memotivasi temannya untuk ikut 

serta dalam kegiatan game tournament.  

c. Membimbing dan mengarahkan siswa dalam melakukan kegiatan team 

game tournament. 

d. Mengoptimalkan diskusi untuk membahas hasil game.  

e. Penggunaan model kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dapat 

diterapkan bukan hanya pada pelajaran IPA khususnya materi gaya tetapi 

pada mata pelajaran dan materi lain dapat diterapkan untuk 

meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran.  

f. Dalam pembelajaran IPA melalui penerapan model kooperatif tipe Team 

Game Tournament (TGT) diperhatikan kondisi dan kesiapan siswa dalam 

menerima pembelajaran serta pemilihan kegiatan game tournament yang 

sesuai dengan materi dan alokasi waktu.  

g. Menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

baik bagi siswa maupun bagi guru yang bersangkutan karena siswa akan 

mudah menyukai sesuatu yang dianggap baru dan menarik, kemudian 

setelah menyukai sesuatu akan mudah bagi siswa untuk memahami 

materi yang diberikan.  

2. Bagi sekolah  

a. Hendaknya sekolah memfasilitasi ketersedian  media pembelajaran yang 

menunjang terhadap kelancaran kegiatan pembelajaran karena dengan 
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minimnya fasilitas yang tersedia akan sedikit menghambat 

terselanggaranya proses pembelajaran.  

b. Sekolah harus memfasilitasi siswa dengan sarana dan prasarana yang 

cukup agar dalam proses pembelajaran, kemampuan siswa berkembang 

lebih baik dan sekolah juga diharapkan untuk bersama-sama dengan guru 

meningkatkan proses pembelajaran, baik dengan metode, media dan yang 

lainnya, agar ketuntasan belajar siswa bisa tercapai.  

3. Bagi peneliti lain 

a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan model 

kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) dalam materi pelajaran 

yang lain.  

b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan mengenai 

penerapan model kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) yang 

dilkukan peneliti sehingga kedepannya akan diperoleh hasil penelitian 

yang lebih baik.  


