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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada penelitian yang berjudul tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA Terpadu kelas VIII MTsN 1 Kendari tahun pelajaran 2019/2020, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil uji-t dengan nilai thitung = 5,684 > ttabel = 1,67 menunjukkan ada 

perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Think 

Pair Share (TPS) dan pembelajaran konvensional pada Mata Pelajaran IPA 

Terpadu siswa kelas VIII MTsN 1 Kendari Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Adapun nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yaitu 70,933 dan kelas 

kontrol yaitu 64,667. Kriteria penilaian keberhasilan belajar pada kelas 

eksperimen adalah tinggi, karena terdapat 80 % siswa yang berhasil mencapai 

KKM, dan keberhasilan belajar pada kelas kontrol adalah sedang, karena 

terdapat 56,67 % siswa yang berhasil mencapai KKM yaitu 67 dari jumlah 

keseluruhan siswa. 

2. Ada Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar 

pada Mata Pelajaran IPA Terpadu siswa kelas VIII MTsN 1 Kendari Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji-t dengan nilai 

thitung = 5,684 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 1,67. 
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5.2. Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat dijadikan model 

pembelajaran bagi guru, khususnya pada materi sistem pernapasan pada 

manusia. 

2. Kepala sekolah, sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam rangka 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran sehingga mutu pendidikan di sekolah 

dapat ditingkatkan. 

3. Peneliti lebih lanjut agar membandingkan model pembelajaran lain dan 

model Think Pair Share (TPS), atau model pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) untuk materi yang berbeda pada mata pelajaran IPA Terpadu. 

5.3. Keterbatasan Peneliti 

Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran diskusi berpasangan, 

sehingga peneliti harus memberikan perhatian ekstra untuk mengondisikan 

keadaan kelas agar tetap kondusif dan penelitian berjalan lancar. 

2.  Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran terbagi menjadi empat hari, 

yaitu 2 jam pelajaran pada hari kamis dan jum’at serta 3 jam pelajaran pada 

hari rabu dan sabtu, mengakibatkan kegiatan pembelajaran menjadi kurang 

kondusif dan peneliti harus bekerja lebih keras untuk mengondisikan kelas. 

3.  Suasana yang kurang kondusif karena ada beberapa siswa berinteraksi dengan 

siswa yang lain. 
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