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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Bab IV maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

(TPS) dalah: 

a. Membuat power point yang berisikan macam-macam bentuk segi empat 

berupa persegi panjang dan persegi untuk memaparkan inti materi dan 

mangacu siswa mencari tau sendiri jawaban dari permasalahan yang 

akan dibahas pada materi persegi panjang dan persegi. 

b. Memaksimalkan diskusi kelompok dengan memberikan pengawasan 

yang lebih pada kelompok yang belum maksimal dalam proses diskusi. 

c. Melakukan pendekatan langsung kepada siswa yang bermasalah baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

d. Memberi nilai tambahan bagi pasangan kelompok persegi panjang 

maupun persegi yang maju mempresentasikan hasil diskusi mereka, 

bagi pasangan kelompok persegi panjang maupun persegi yang 

bertanya maupun yang memberi tanggapan terhadap presentasi 

pasangan kelompok penyaji, dan memberi pujian serta tepuk tangan 

untuk siswa yang aktif dalam belajar. Hal ini bertujuan agar partisipasi 

dan keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat. 

2. Aktivitas belajar siswa ketika diterapkan metode pembelajaran Think-Pair-

Share (TPS) adalah: 

a. Perhatian siswa ketika guru memberikan gambaran dan inti mengenai 

materi yang akan dipelajari mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik. Tidak ada lagi siswa yang berbicara di belakang karena guru tidak 

lagi fokus pada laptop atau power point. 
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b. Keaktifan siswa dalam bertanya mengalami perubahan ke arah yang 

lebih baik. Sudah banyak siswa yang berani bertanya karena guru 

memberikan nilai tambahan bagi semua siswa yang berani bertanya. 

c. Keaktifan siswa dalam mengerjakan soal mengalami perubahan ke arah 

yang lebih baik. Banyak siswa yang mengerjakan LKS persegi panjang 

maupun LKS persegi dengan baik karena mereka telah aktif berdiskusi 

dengan pasangan kelompoknya. 

d. Diskusi dalam pasangan kelompok mengalami perubahan ke arah lebih 

baik. Siswa berdiskusi dengan cara saling membagi ide pemikiran 

dalam menyelesaikan permasalahan dengan pasangannya karena satu 

siswa setiap pasangan yang nilainya baik membantu dalam 

menuangkan pemikiran atau ide untuk mengerjakan LKS persegi 

panjang maupun LKS persegi. 

e. Perhatian siswa ketika pasangan kelompok penyaji mempresentasikan 

hasil diskusinya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 

Pasangan siswa memperhatikan dengan baik karena pasangan 

kelompok penyaji atau guru akan menunjuk pasangan kelompok yang 

selanjutnya akan maju. 

f. Dalam menanggapi hasil diskusi pasangan kelompok penyaji 

mengalami perubahan. Banyak pasangan kelompok yang ingin 

memberikan tanggapan karena ingin mendapatkan nilai tambahan. 

g. Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan oleh guru mengalami 

perubahan ke arah yang lebih baik. Karena guru memberikan pujian dan 

tepuk tangan serta nilai tambahan bagi siswa yang berani menjawab 

pertanyaan. 

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Nilai rata-rata Tes awal 46,075 pada Tes Hasil Belajar I 73,9 dan pada 

Tes Hasil Belajar II 86,45 

b. Persentase Ketuntasan Klasikal Tes awal 17,5 % pada Tes Hasil Belajar 

I 75% dan pada Tes Hasil Belajar II 87,5%. 
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah : 

1. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-

Share (TPS) sebagai alternatif dalam proses pembelajaran matematika, 

agar pembelajaran tersebut lebih menuju kepada pemikiran siswa yang 

logis dan kritis, serta menjadikan siswa menanamkan jiwa saling berbagi 

bekerja sama dan menghargai pendapat satu sama lain dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

2. Guru juga dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Kepada siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran, lebih berani 

dalam bertanya dan menyampaikan pendapat atau ide-ide terutama dalam 

berdiskusi. 

4. Kepada peneliti lanjutan agar hasil dan perangkat penelitian ini dapat 

dipertimbangkan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Share (TPS) pada materi persegi panjang dan persegi ataupun 

materi lain yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

 


