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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  telah diuraikan sebelumnya, dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Penggunaan model kooperatif  tipe  Teams Games Tournamen cocok di gunakan pada 

mata pelajaran fisika, dalam penelitian ini telah melakukan penelitian dengan 

menggunakan model kooperatif tipe  Teams Games Tournamen pada kelas X IPA Seruni. 

Dapat memberikan perkembangan yang  baik untuk siswa. Berdasarkan hasil observasi 

atau latar belakang bahwa mata pelajaran  fisika sebagai pelajaran yang  memusingkan 

dan sulit dipahami sehingga membuat siswa kurang berminat belajar fisika, disebabkan 

model pembelajaran kurang menarik, maka guru harus mengubah model pembelajaran 

karena model  sangat mempengaruhi sitem atau strategi belajar siswa. Setelah peneliti 

berusaha untuk memberikan keaktifan yang  baik untuk siswa dalam belajar, maka 

peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  Teams Games 

Tournamen pada mata pelajaran fisika ini pada siswa kelas X IPA Seruni. Setelah 

penerapan model tersebut dapan memberikan keaktifan siswa dalam games, bahwa 

belajar sambil bermain sehingga mereka tidak jenuh dengan mata pelajaran fisika.  

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe  Teams Games Tournamen pada mata 

pelajaran fisika siswa kelas X IPA Seruni dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan dan setelah 

dilakuikan tindakan dalam proses pembelajaran. Hasil belajar fisika siswa kelas X IPA 

Seruni SMA Negeri 09 Bombana sebelum tindakan memperoleh ketuntasan belajar 

sebesar 31,81% dengan jumlah siswa yang  tuntas sebanyak 7 orang dari 22 siswa kelas 
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X IPA Seruni dengan nilai rata-rata 53,64 dan setelah tindakan siklus I persentase 

ketuntasan belajar siswa mencapai 63,64% atau 14 siawa yang  tuntas dari 22 jumlah 

siswa dengan nilai rata-rata 73,2. Ketuntasan belajar setelah siklus II mencapai 81,82% 

atau 18 orang siswa yang  mencapai standar KKM dengan nilai rata-rata 77,3. Kenaikan 

presentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II ini telah memenuhi indikator kinerja 

yang  telah ditetapkan yaitu 80%. 

3. Penerapan model pembelajaran koperatif tipe  Teams Games Tournamen pada mata 

pelajaran fisika siswa kelas X IPA Seruni dapat meningkat hasil belajar siswa juga dapat 

dilihat dari hasil observasi aktifitas siswa dan guru yang  dilakukan selama dua siklus. 

Pada siklus I pertemuan pertama dan kedua hasil observasi aktivitas guru berturut-turut 

mencapai 61,2% dan 64,9% ketidak aktifan guru mencapai 39% dan 36%. Aktivitas 

siswa selama siklus I pertemuan pertama dan pertemuan kedua berturut-turt mencapai 

68,6% dan 70,4%, ketidak aktifan siswa mencapai 32,4% dan 30,6%. Adapun siklus II 

pertemuan pertama dan kedua aktifitas  guru dan siswa terjadi peningktan. Aktifitas guru 

pada pertemuan pertama dan kedua berturut-turut mencapai 78,6% dan 86,2% sedangkan 

ketidak aktifan mencapai 2243% dan 14,8% . aktifitas siswa pada siklus II pertemuan 

pertama dan kedua berturut-turut mencapai 77,7% dan 81,5%, sedangkan ketidak aktifan 

mencapai 32,3% dan 19,5%. 
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B. Saran  

Sehubungan dengan hasil penelitian yang  diperoleh, maka penulis menyamoaikan 

beberapa sara berikut: 

1. Bagi sekolah, khusunya SMA Negeri 09 Bombana aga selalu menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe  Teams Games Tournamen dalam proses pembelajaran 

khusubya pada mata pelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi guru mata pelajaran fisika khusunya diharapkan dapat mengetahui, memahami dan 

merapkan model pembelajaran kooperatif tipe  Teams Games Tournamen sebagi 

alternatif tindakan yang  efektif dan efisien dalam uapya meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Bagi peneliti yang  minat disarankan untuk menrapkan strategi pembelajaran  Teams 

Games Tournamen pada kelas lain. 
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