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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil data dan pembahasan, maka pada akhir skripsi ini 

dapat disimpulkan  bahwa pembelajaran fisika dengan menggunakan model 

kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII 

A MTs NU 02 Al–Ma’arif Boja pada sub materi pokok tekanan. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata–rata pada prasiklus 54,16, meningkat menjadi 

67, 25 dengan ketuntasan klasikal 60 % dan pada siklus II 84,5 dengan 

ketuntasan klasikal 97,2 %. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan penelitian tindakan 

kelas di kelas VIII A MTs NU 02 Al–Ma’arif Boja, maka saran-saran yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat digunakan 

sebagai refleksi bagi guru terutama dalam melaksanakan proses 

pembelajaran terhadap peserta didik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui bahwa pembelajaran fisika 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, oleh karena itu sebagai 

alternatif dalam kegiatan pembelajaran fisika guru MTs NU 02 Al–

Ma’arif Boja disarankan menggunakan model pembelajaran tipe TAI 

sebagai fariasi dalam pembelajaran. 

3. Guru diharapkan terus memberikan motifasi dan juga memberi 

penghargaan kepada peserta didik yang mampu menjawab dengan benar 

atau aktif dalam pembelajaran, penghargaan tersebut bisa berupa hadiah, 

kata–kata sanjungan atau pujian yang membangun semangat peserta 

didik. 
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4. Berdasarkan pelaksanaan penelitian bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI memerlukan waktu yang relatif lama, oleh karna itu 

guru MTs NU 02 Al–Ma’arif Boja mampu mengatur waktu sebaik 

mungkin dalam melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

 

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Dalam pembahasan – pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari 

kekurangan dan ketidak sempurnaan hal ini dikarnakan keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang peneliti miliki. Saran–saran yang di 

ungkapkan diatas diharapkan menjadi koreksi dan bahan pertimbangan bagi 

MTs NU 02 Al–Ma’arif Boja. Peneliti berharap semoga skripsi yang 

sederhana ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca 

pada umumnya, amin. 

 


