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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran pada konsep perubahan kenampakan bumi dan 

benda langit mengalami peningkatan dengan menggunakan metode 

kooperatif type TGT. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil rata-rata 

observasi siswa pra siklus yaitu 15% dan hasil nilai rata-rata observasi 

guru di pra siklus yaitu 40%. Pada silkus I, nilai rata-rata aktivitas siswa 

yaitu 73% dan nilai rata-rata aktifitas guru yaitu 76%. Serta pada siklus 

II, nilai rata-rata aktifitas siswa yaitu 92% sedangkan hasil rata-rata 

aktifitas guru yaitu 93%. 

2. Hasil belajar siswa pada  konsep perubahan kenampakan bumi dan benda 

langit mengalami peningkatan dengan menggunakan metode kooperatif 

type TGT. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus I yaitu 69. Sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa yaitu 77. 

Melihat dari dua hasil penelitian dia atas, penulis berkeyakinan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatig type TGT dapat meningkatkan 
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aktivitas guru dalam mengajar, aktivitas siswa dalam belajar dan penguasaan 

konsep IPA. 

B. Rekomendasi 

Melihat hasil-hasil penelitian yang terus meningkat, penulis berkeinginan 

untuk memberikan rekomendasi kepada : 

1. Guru dapat menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 

pembelajaran IPA dengan konsep perubahan kenampakan bumi dan 

benda langit beserta pelajaran lainnya, dapat mensosialisasikan kepada 

guru lain di sekolahnya. 

2. Kepala sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pembinaan profesional bagi guru-guru dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran IPA pada konsep perubahan kenampakan bumi dan benda 

langit tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT serta fasilitator 

dari semua penelitian yang dilakukan di sekolahnya. 

3. Gugus Sekolah dapat menjadikan model pembelajaran kooperatif type 

TGT sebagai bahan pembinaan profesional dalam wadah kegiatan 

kelompok kerja guru (KKG). 

4. Para peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan 

rujukan penelitian yang sejenis. Terutama bagi mahasiswa yang akan 

membuat skripsi tentang pembelajaran kooperatif tipe TGT pada 

pembelajaran di kelas. 
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