
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisa data dan 

pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aktivitas belajar siswa selama mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperatif learning tipe TGT dengan 

teori motivasi kompetensi pada materi listrik dinamis di kelas X semester 

genap SMA Negeri 1 Panyabungan tahun 2012/2013 diperoleh rata-rata 

skor aktivitas belajar siswa pada keempat pertemuan mencapai 73,94 

dengan  kategori nilai B. 

2. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran cooperatif learning tipe TGT 

dengan teori motivasi kompetensi adalah 73,6. Nilai ketuntasan minimal 

pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Panyabungan adalah 70, oleh karena itu 

nilai rata-rata hasil belajar siswa tergolong tuntas.   

3. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol yang diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran cooperatif learning tipe TGT dengan teori 

motivasi kompetensi adalah 60,8 yang tergolong belum tuntas. Nilai 

ketuntasan minimal pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Panyabungan adalah 

70, oleh karena itu nilai rata-rata hasil belajar siswa tergolong belum 

tuntas.  

4. Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan melaui model pembelajaran 

cooperatif learning tipe Teams Games Tournament dengan teori motivasi 

kompetensi pada  materi listrik dinamis di kelas X Semester Genap SMA 

Negeri 1 Panyabungan T.P. 2012/2013. 

 

 

 

 



5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran, yaitu : 

1. Menggunakan media paku, papan triplek, kelereng dan engsel sebagai alat 

percobaan pada submateri energi dan daya listrik. 

2. Pada saat melakukan percobaan dengan sumber tegangan dari buah 

sebaiknya membawa video yang menunjukkan bahwa baterai dari buah 

dapat menyalakan lampu ataupun ipod. 

3. Pada saat melakukan percobaan rangkaian seri dan paralel sebaiknya 

menggunakan resistor dan memberikan tugas kepada siswa nilai tegangan 

dan arus di setiap titik. 

4. Membuat siswa agar tidak fokus terhadap satu tahap pembelajaran lagi, 

terutama dalam mengerjakan LKS. Pada awal pembagian kelompok 

mengarahkan kepada seluruh siswa agar membagi tugas masing – masing 

anggota kelompok. 

 

 


