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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) untuk 

meningkatkan kerjasama dan keterampilan bermain siswa pada pembelajaran 

permainan sepak bola di kelas VIII E SMP Pasundan 6 Bandung Tahun Pelajaran 

2016/2017, penulis mengambil keputusan dan menarik kesimpulan hasil proses 

penelitian ini adalah : 

 

1. Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team Geme 

Tournament (TGT) Kerjasama Siswa Meningkat dalam Pembelajaran 

Permainan Sepakbola di Kelas VIII E SMP Pasundan 6 Bandung. 

2. Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Team Geme 

Tournament (TGT) Keterampilan Bermain Siswa Meningkat dalam 

Pembelajaran Permainan Sepakbola di kelas VIII E SMP Pasundan 6 

Bandung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Saran bagi sekolah 

a. Penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe Team Game Tournament 

TGT) hendaknya dapat menjadi salah satu referensi untuk mengatasi 

masalah mengenai kerjasama dan keterampilan bermain siswa sehingga 

dapat memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. 

b. Sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran harus dioptomalkan agar 

tidak menghambat proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. 

2. Saran bagi guru 
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Guru hendaknya dapat membiasakan penggunaan model pembelajaran 

Kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) khususnya pada pembelajaran 

permainan sepakbola karena dapat meningkatkan kerjasama dan keterampilan 

bermain siswa pada proses pembelajaran. 

3. Saran bagi siswa 

a. Hendaknya siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

dapat memiliki keterampilan bermain dan kerjasama lebih meningkat. 

b. Model pembelajaran Kooperatif tipe Team Game Tournament (TGT) 

dapat mempasilitasi siswa sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan 

keterampilan bermain siswa dalam pembalajaran sepakbola. 

4. Saran bagi peneliti 

a. penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai 

langkah-langkah penerapan model pembalajaran Kooperartif tipe Team 

Game tournament (TGT) yang tepat dalam proses pembelajaran sepakbola 

dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan keterampilan bermain 

siswa. 

b. Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Team 

Game Tournament (TGT) dalam pembelajaran sepakbola hendaknya lebih 

dikembangkan dengan penggunaan metode-metode pembelajaran jenis 

lain. 

 


