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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X SMAN 7 

Pekanbaru pada materi hidrokarbon. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung 

2,28 dan ttabel 1,99 pada taraf signifikan 5%. Maka nilai thitung  ttabel yang 

berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 

2. Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) terhadap kemampuan kognitif siswa kelas X SMAN 7 Pekanbaru 

pada materi hidrokarbon pada kelas eksperimen sebesar 7.73%. 

3. Ada pengaruh kemampuan awal (Prior Knowledge) terhadap kemampuan 

kognitif siswa kelas X pada materi hidrokarbon SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel ANAVA diperoleh nilai signifikan sebesar 

17,91 ≥ 3.15,  thitung  ≥  ttabel Ha diterima dan H0 ditolak. 

4. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan 

awal siswa terhadap kemampuan kognitif yang hasil perhitungannya bisa 

dilihat pada lampiran. Dengan kesimpulan nilai  −3.10 ≤  3.15 maka, thitung  

≤  ttabel yang berarti Ha ditolak dan H0 diterima. 

5. Penguasaan materi pada aspek kognitif C1 (pengetahuan) pada kelas 

eksperimen 86% dan kelas kontrol 76% dan aspek kognitif C2 
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(pemahaman) pada kelas eksperimen 84% dan kelas kontrol 73%, aspek 

kognitif C3 (aplikasi) pada kelas eksperimen 80% dan kelas kontrol 70%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang 

berhubungan dengan penggunaan model pembelajaran Think Pair Share, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kondisi yang ada, masih terdapat siswa yang sulit berkerja 

sama baik kelompok berkemampuan awal tinggi, sedang dan rendah saat 

pembelajaran berlangsung. Sebaiknya guru selalu mengontrol siswa untuk 

berdiskusi agar siswa dapat berkerjasama dalam kelompoknya dan saling 

membantu jika terdapat angota kelompok yang mengalami kesulitan. 

2. Diharapkan pada guru kimia untuk dapat menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) ditinjau dari Prior Knowledge, 

karena dapat memberikan pengaruh pada kemampuan kognitif siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan peneliti hanya dilakukan pada materi 

hidrokarbon, peneliti menyarankan supaya menerapkan materi lain yang 

memiliki materi prasyarat. Contoh pada materi hidrokarbon untuk materi 

prasyaratnya berupa materi: SPU, ikatan kimia, tata nama, atau contoh 

materi lain, pada larutan penyangga atau hidrolisis garam untuk materi 

prasyaratnya berupa materi asam basa. 

4. Penelitian ini hanya difokuskan pada kemampuan kognitif siswa, peneliti 

menyarankan untuk peneliti yang lain agar dapat meneliti terhadap 



102 
 

 
 

kemampuan lain dari siswa, seperti kemampuan pemecahan masalah, 

kemampuan berfikir kritis, penalaran, dan sebagainya. 

5. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, guru harus lebih efesien dan 

selektif dalam membuat kategori materi yang telah di ajarkan. Guru 

membatasi jumlah permasalahan dan tingkat kesulitan suatu masalah yang 

harus diselesaikan oleh siswa dan tentunya juga harus disesuaikan dengan 

indikator serta tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 


