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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan bab sebelumnya, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bahan ajar Panduan Kebencanaan Kabupaten Klaten apabila dilihat dari 

sistematika penyajian bahan ajar masih banyak kekurangan. Setiap bab 

materi bencana yang disampaikan mempunyai subbab materi yang sama 

satu sama lain. Selain itu, tidak adanya rangkuman dan test formatif 

diakhir bab menjadi salah satu kekurangan. Karena dengan adanya test 

formatif tersebut akan dapat dilihat tingkat pemahaman siswa dari materi 

tersebut. Maka, perlu adanya revisi untuk bahan ajar tersebut dan diujikan 

kembali sebelum digunakan untuk pembelajaran kebencanaan di sekolah.  

2. Penggunaan bahan ajar buku panduan kebencanaan Kabupaten Klaten 

dengan materi gempa bumi dengan melalui strategi Team Game 

Tournament memiliki pengaruh terhadap semangat dan motivasi siswa 

kemudian hasil belajar siswa, dengan metode menggunakan strategi Team 

Game Tournament ada perbedaan dari pembelajaran sebelumnya. Hal 

tersebut karena dengan strategi Team Game Tournament sendiri 

merupakan strategi yang didalamnya terdapat kompetiai yang dapat 

memotivasi siswa untuk menjadi yang terbaik untuk menjatuhkan 

lawannya. Sehingga peserta didik akan belajar dengan baik dan 

memenangkan kompetisi tersebut. Peningkatan tersebut mendapatkan 

nilai rata-rata 70,6 dan dengan melalui strategi Snow Balling 

mendapatkan rata-rata 56,85. Jadi pembelajaran dengan strategi yang 

berbeda dan dengan materi yang sama mendapatkan hasil yang berbeda 

pula pada nilai test setelah diberi perlakuan. 
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B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Pembelajaran di kelas dengan menggunakan kurikulum 2013 sangat 

mementingkan keaktifan siswa, sehingga siswa tidak mudah bosan dalam 

mengikuti pembelajaran. Jika siswa ikut aktif dalam pembelajaran maka 

siswa akan cepat menerima materi ajar sehingga dapat mempengaruhi 

hasil belajar dalam kelas. 

2. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Klaten dengan penggunaan 

efektifitas bahan ajar panduan kebencanaan Kabupaten Klaten melalui 

strategi Team Game Tournament. 

 

C. SARAN 

1. Guru yang mengajar di sekolah ini diharapkan menggunakan strategi 

yang didalamnya mengacu pada siswa aktif, sehingga siswa tidak bosan 

dan tidak mainan Hp atau berbicara dengan temannya. 

2. Pihak sekolah sebaiknya memberikan kebijakan nuntuk kegiatan belajar 

mengajar dituntut setiap guru yang mengajar supaya memberikan 

kesempatan hasil belajaranya didapan kelas, supaya siswa akan mencoba 

mengingat-ingat proses belajarnya. Sehingga akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

3. Fasilitas yang lengkap harus dimanfaatkan betul untuk penunjang 

kegiatan belajar mengajar, supaya materi yang diharapkan mampu cepat 

diterima siswa. Seperti adanya proyektor, sound dll. 

 

 

 

 

 

 

 


