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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pengolahan dan analisis data  hasil penelitian dan pembahasan 

dalam penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan di SDN Cibeunying, 

Lembang mengenai penerapan model cooperative learning tipe learning 

tournament untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi usaha dan 

kegiatan ekonomi, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model cooperative learning 

tipe learning tournament dari siklus I ke siklus II semakin membaik. Hal ini 

terlihat dari suasana pembelajaran yang semakin tertib, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran pun mengalami peningkatan. Pengemasan  tournament 

dan pemeberian penghargaan  yang menarik dapat memotivasi siswa untuk 

belajar. Penerapan model ini dalam pembelajaran dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan karakter kerjasama karena selalu dilaksanakan secara 

berkelompok pada setiap siklusnya. Pelaksanaan kegiatan observasi oleh 

para observer yang mengamati kegiatan guru dan siswa dapat menghasilkan 

refleksi untuk perbaikan di siklus berikutnya menjadi suatu usaha yang 

cukup maksimal untuk meningkatkan pembelajaran agar dilaksanakan lebih 

baik lagi. 

2. Penerapan model cooperative learning tipe learning tournament dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas V SDN 1 Cibeunying pada 
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mata pelajaran IPS. Hal tersebut terlihat dari peningkatan nilai rata-rata 

kelas dan kecakapan akademik kelas yang telah mencapai kriteria sangat 

baik. Nilai rata-rata kelas pada siklus I yaitu 53,75 dan meningkat pada 

siklus II yaitu 78,5. Sedangkan kecakapan akademik kelas untuk siklus I 

yaitu 70,8% dan siklus II yaitu 100%. Penerapan model  cooperative 

learning tipe learning tournament dalam pembelajaran mengalami 

perkembangan juga pada aspek psikomotor dan afektif siswa, pada awal 

pelaksanaan tidakan siklus I aspek afektif rata-rata kelas yaitu mencapai 

88,3% (sangat baik) dan psikomotor mencapai 80,5% (terampil) . Pada 

siklus II afektif siswa mencapai rata-rata 91,7% (sangat baik) dan 

psikomotor mencapai 97,3 (terampil) karakter bekerjasama, menyampaikan 

pendapat, melakukan diskusi dalam diri siswa mengalami peningkatan dari 

tiap sklusnya, namun ada satu orang siswa yang kurang dalam aspek afektif 

dikarenakan memiliki kebutuhan khusus. 

 

B. Saran  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap upaya peningkatan pembelajaran baik pada 

mata pelajaran IPS maupun mata pelajaran lainnya. Dari keseluruhan kegiatan 

penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran yang berdasarkan atas hasil 

temuan-temuan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Dengan adanya penelitian ini, guru, pihak observer yang terlibat bisa terus 

memperbaiki pembelajran di kelasnya. Melalui penelitian tindakan kelas ini, 
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diharapkan juga budaya mengamati dan diamati minimal satu bulan sekali 

bisa menjadi usaha guru untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran di 

kelas. Melihat pembelajaran dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe learning tournament dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

siswa, maka model pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan pada mata pelajaran 

IPS. 

2. Bagi pihak sekolah diharapkan tidak sungkan untuk mengalokasikan atau 

mengestimasi dana untuk mengadakan media pembelajran yang sangat 

membantu siswa dalam proses pembelajaran.  

3. Chemistry antara peneliti dan siswa dapat mempengaruhi semangat dan 

gairah belajar siswa, selain itu dapat menciptakan situasi pendidikan yang 

baik.Sebaiknya motivasi yang diberikan untuk membangkitkan semangat 

belajar siswa yaitu kegiatan atau pengarahan yang disukai oleh siswa. Untuk 

membuat siswa aktif dalam bertanya dan menjawab, peneliti harus 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang siswa untuk 

berfikir dan membuat aturan main dalam mengajukan ataupun menjawab 

pertanyaan.Selama pembelajaran berlangsung mobilitas peneliti harus 

menyeluruh di dalam kelas agar kelas tetap kondusif. Selalu memberikan 

penguatan atas jawaban yang dilontarkan siswa agar pembelajaran yang 

dilakukan lebih bermakna. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan model cooperative learning 

tipe learning tournament jangan pernah takut untuk menerapkan berbagai 
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macam teknik pengajaran, dan dengan itu bisa mengembangkan lebih luas 

lagi materi ajar yang lain atau mata pelajaran yang lain, sehingga bisa 

memperkaya ilmu dan seni dalam mengajar kepada siswa. 

 

 


