
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitan, dikemukakan beberapa kesimpulan 

berikut. 

1. Motivasi siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan alat 

peraga pada kompetensi dasar luas bangun datar dengan rata-rata kelas untuk 

motivasi belajar siswa  mengalami peningkatan dari 68.22% pada siklus I 

menjadi 71.89% pada siklus II dan menjadi 82.29% pada siklus III. Dengan 

demikian, pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan alat peraga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VI SD Methodist-12 Medan pada 

kompetensi dasar luas bangun datar.    

2. Kemampuan pemahaman matematis siswa  pada pembelajaran kooperatif tipe 

TGT berbantuan alat peraga pada kompetensi dasar luas bangun datar dengan 

rata-rata kelas untuk kemampuan pemahaman matematis siswa mengalami 

peningkatan dari 64.33% pada siklus I menjadi 77.67% pada siklus II dan 

88.67% pada siklus III. Sedangkan ketuntasan kelas mengalami peningkatan 

dari 64.00% pada siklus I menjadi 78.00% pada siklus II dan 90.00% pada 

siklus III. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

alat peraga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa 

kelas VI SD Methodist-12 Medan. 

3. Respon siswa pada hasil angket menunjukkan siswa senang dan menganggap 

baru komponen pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan alat peraga 

sehingga motivasi belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya 



sangat tinggi, serta memahami dan tertarik dengan lembar aktivitas siswa 

(LAS) yang diberikan. Rata-rata kelas untuk efektivitas pembelajaran siswa 

mengalami peningkatan dari 70.40% pada siklus I menjadi 85.11% pada siklus 

II dan 92.00% pada siklus III. Dengan demikian, respon siswa kelas VI SD 

Methodist-12 Medan terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan 

alat peraga pada kompotensi dasar luas bangun datar adalah positif. 

4. Efektivitas pembelajaran dengan rata-rata kelas untuk efektivitas pembelajaran 

siswa mengalami peningkatan dari 62.48% pada siklus I menjadi 76.04% pada 

siklus II dan 88.29% pada siklus III. Dengan demikian, efektivitas siswa kelas 

VI SD Methodist-12 Medan terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan alat peraga pada kompetensi dasar bangun datar adalah sangat 

efektif. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut; 

1. Bagi guru yang akan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan alat peraga harus  melakukan persiapan yang matang agar 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik diantaranya merancang 

rencana pembelajaran dengan pengelolaan waktu yang efektif pada setiap 

pertemuan pembelajaran, mempersiapkan segala kebutuhan untuk 

mendukung suksesnya pembelajaran dan harus mampu merancang 

masalah-masalah yang kontekstual dan menantang bagi siswa. 

2. Bagi siswa agar menunjukkan partisipasi aktif dan respon yang positif 

pada setiap pembelajaran termasuk pembelajaran kooperatif tipe TGT 



berbantuan alat peraga, karena melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT 

berbantuan alat peraga akan membentuk individu yang mandiri, terbuka, 

bertanggungjawab, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan segala 

masalah yang akan dihadapi dalam kehidupannya. 

3. Bagi kepala sekolah atau lembaga agar memfasilitasi dan mendorong para 

guru dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT berbatnuan 

alat peraga sebagai suatu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan bagi siswa untuk meningkatkan prestasi sekolah secara 

keseluruhan dan dapat menghasilkan generasi bangsa dan negara yang 

tangguh dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupannya 

yang baik. 

 

 

 


