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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT ) sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar fisika pada siswa 

kelas VIII MTs Manbail Futuh 2 Bancar Tuban untuk materi pokok  usaha  

dan energi dilakukan melalui kegiatan menjabarkan kompetensi dasar 

yang telah ada dalam silabus ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Kemudian dalam proses pembelajaran dilakukan dengan melalui 

lima komponen utama dalam TGT yaitu: penyajian kelas,  kelompok 

(Teams), permainan (Game), turnamen, penghargaan kelompok (teams 

recognize).  

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) pada materi pokok usaha dan energi dapat meningkatkan motivasi 

belajar fisika siswa kelas VIII MTs Manbail Futuh 2 Bancar Tuban 

 Adapun hasil peningkatan motivasi siswa adalah sebagai berikut : 

Motivasi belajar Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Nilai Rata-rata 14,00 37,19 44,52 

Kriteria Rendah Sedang Tinggi 

Persentase 23,33% 66,79% 74,38% 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan memiliki 

dampak yang positif, maka peneliti ingin memberikan saran yang dapat 

menjadi bahan masukan dalam peningkatan proses dan hasil pembelajaran.  
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Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan mendasarkan pada 

penelitian tindakan kelas yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin 

menberikan saran yang dapat menjadi bahan masukan dalam peningkatan 

proses dan hasil pembelajaran: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

perlu dilakukan terutama oleh guru karena dapat meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar peserta didik. 

2. Guru atau peneliti yang ingin menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT) hendaknya mempersiapkan secara 

matang materi yang akan disampaikan dan bagaimana mengelola kelas 

dengan baik sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan 

dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya 

penulis mengharapkan kritik dan saran untuk sempurnanya skripsi ini. 

Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga 

penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan mendapat ridho-Nya. 

Amin. 

 

 
 


