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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian mengenai 

meningkatkan kemampuan berhitung melalui penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan langkah-langkah model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) 

Penerapan model pembelajaran TGT dalam proses pembelajaran 

matematika mengenai materi kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

terdiri dari lima langkah, yaitu presentasi kelas, tim, permainan, 

turnamen dan rekognisi tim. Model pembelajaran TGT merupakan 

salah satu model kooperatif yang menekankan adanya kerjasama 

sehingga dilakukan pengamatan terhadap afektif siswa, pada siklus I 

memperoleh hasil rata-rata 2,7 dengan persentase 68% yang termasuk 

ke dalam kriteria baik kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-

rata 3,3 persentase 83% yang termasuk dalam kriteria sangat baik. 

Penerapan langkah-langkah model pembelajaran TGT mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya dilihat pada rata-rata hasil observasi 

kinerja guru pada siklus I yaitu 2,9 dengan persentase 72% dengan 

kriteria baik kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata 3,5 

dengan persentase 88% dengan kriteria sangat baik. Kemudian 

observasi aktivitas siswa pada siklus I memperoleh hasil rata-rata 2,8 

dengan persentase 71% yang termasuk ke dalam kriteria baik, pada 

siklus II memperoleh rata-rata 3,3  dengan persentase 88% yang 

termasuk dalam kriteria sangat baik. 
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2. Peningkatan kemampuan berhitung melalui penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

Penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas IV SDI Al-

Azhar 7 Sukabumi. Hasil pelaksanaan pembelajaran matematika 

melalui penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) di setiap siklus yang telah dilakukan selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase pretest 

siswa yang telah mencapai nilai KKM 70 yaitu 10 siswa  (43%), 

sampai pada akhir tindakan diberikan posttest  yakni dari 23 siswa, 21 

siswa (91%) telah mencapai nilai di atas KKM 70 untuk mata 

pelajaran matematika di SDI Al-Azhar 7 Sukabumi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan berhitung siswa melalui 

penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

meningkat dari 43% menjadi 91% dengan hasil gain skor yang 

diperoleh 0,72 yang termasuk pada kemampuan berhitung siswa yang 

tinggi.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengemukakan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

menunjukkan hasil yang baik pada kemampuan berhitung siswa. 

Melihat hal tersebut peneliti menyarankan kepada guru untuk 

menggunakan mode pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran matematika selanjutnya. 

Namun pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang baik dan 

pengelolaan waktu yang tepat dalam setiap 2 jp jadwal matematika. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dalam pelaksanaannya penerapan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) sebaiknya lakukan 3 

sampai 4 pertemuan di dalam setiap siklusnya. 
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3.  Games yang dipilih dalam penerapan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) sebaiknya bisa melatih kemampuan 

berhitung siswa. 

4. Sebelum melaksanakan penelitian dalam suatu kelas, lakukan observasi 

awal terhadap semua siswa karena jika terdapat siswa yang memiliki 

kesulitan berhitung tidak bisa diatasi hanya dengan menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


