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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan tentang pembelajaran gerak pada 

manusia berbasis nilai tipe TGT terhadap penguasaan konsep dan komunikasi 

siswa dapat disimpulkan yakni tidak terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa 

sebelum pembelajaran, tetapi terdapat perbedaan signifikan penguasaan konsep 

siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah pembelajaran. Dan 

ternyata peningkatan penguasaan konsep pada kelas eksperimen lebih tinggi 

(baik) daripada kelas kontrol.  

Dalam mengungkapkan kemampuan komunikasi tentang nilai intelektual, 

nilai pendidikan, nilai sosial-pilitik, dan nilai religius pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum pembelajaran tidak terdapat perbedaan yang signifikan, 

tetapi terdapat perbedaan signifikan setelah pembelajaran. Dan ternyata 

peningkatan kemampuan komunikasi pada kelas eksperimen lebih tinggi (baik) 

daripada kelas kontrol. Variabel nilai yang persentase paling tinggi 

penerimaannya adalah nilai religi, sedangkan yang paling rendah adalah nilai 

sosial-politik baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dengan 

demikian, pembelajaran sistem gerak pada manusia menggunakan pendekatan 

sistem nilai dan TGT dapat meningkatkan penguasaan konsep dan kemampuan 

komunikasi siswa. 

Tanggapan siswa menyatakan bahwa setelah pembelajaran berbasis nilai 

tipe TGT diterapkan siswa dapat termotivasi dalam belajar. Manfaat dari adanya 

penyisipan nilai-nilai sains adalah menambah pengetahuan, mendapat informasi 

baru, membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna sehingga mendorong 

siswa mengagungkan kebesaran Allah SWT. Adapun kendala yang dihadapi 

dalam menerapkan pembelajaran gerak pada manusia berbasis nilai tipe TGT 

yakni alokasi waktu yang sangat terbatas dalam melaksanakan pembelajaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diungkapkan terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pendidik 

dan peneliti lain, yaitu : 

1. Kepada Guru 

a. Dalam melaksanakan pembelajaran tidak terpaku pada konsep yang biasa 

dipaparkan dalam buku sumber belajar, melainkan mencoba mengaitkan 

antara konsep yang diajarkan dengan konsep yang relevan dan biasa dijumpai 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Hendaknya dalam upaya menyampaikan nilai-nilai sains dalam pembelajaran 

digunakan metode yang melibatkan indera agar informasi mengenai nilai-

nilai sains tersebut dapat efektif diterima oleh siswa sehingga menjadi 

landasan dalam perilakunya. 

2. Kepada Peneliti Lain 

a. Model pembelajaran berbasis nilai tipe TGT merupakan model pembelajaran 

yang membutuhkan persiapan yang begitu matang dari peneliti yang ingin 

menerapkannya, dimulai dari persiapan alat-alat evaluasi, perlengkapan 

turnamen, dan pengelolaan waktunya.  

b. Pengelolaan kelas pada pembelajaran TGT berbasis nilai ini sangat penting 

demi tercapainya tujuan pembelajaran.  

 


