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Abstrak. Pada umumnya dalam diri siswa SMA yang termasuk dalam golongan remaja 

terdapat sifat kritis dan rasa ingin tahu, disamping sifat tersebut juga ada sifat malas. 

Atas dasar itulah penulis menggunakan metode diskusi dan penugasan model TTS 

dalam mempelajari pokok bahasan ikatan kimia. Metode diskusi dapat menampung 

pendapat siswa dari sifat kritisnya, sedang penugasan model TTS dapat mengatasi sifat 

malasnya. Metode diskusi bermanfaat untuk melatih kemampuan memecahkah masalah 

secara verbal dan memupuk sifat demokratis. TTS (Teka-Teki Silang) sudah sangat 

dikenal oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu penulis beranggapan TTS dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif model penugasan (PR/Pekerjaan Rumah). 

Dengan metode ini diharapkan siswa mengerjakan tugas dengan senang hati dan tidak 

terpaksa. Selain itu dengan metode ini diharapkan siswa mengerjakan tugas sendiri dan 

tidak mencontek temannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa tentang ikatan kimia. Peneliti 

menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, 

masing-masing siklus terdiri dari 4 fase yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi. Pada penelitian ini siswa dituntut kerjasama dengan teman dalam satu 

kelompok. Metode ini mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. 

Dengan metode ini ternyata dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini dapat 

dilihat dari hasil yang dicapai. Dari jumlah siswa yang diteliti 36 anak , pada siklus I 

yang tuntas 21 anak dan siklus II 32 anak. Nilai rata-rata pada siklus I 72,69 dan siklus 

II 79,05. 

 

Kata kunci : Diskusi, TTS, Hasil Belajar, Ikatan Kimia 

 

PENDAHULUAN 

Selama peneliti menjadi pengajar kimia, minat belajar siswa terhadap pelajaran 

kimia masih rendah. Hal itu disebabkan karena kebanyakan siswa menganggap ilmu 

kimia itu sulit dipelajari, sehingga siswa tidak merasa tertarik untuk mempelajari ilmu 

kimia. Karakteristik siswa SMA adalah mempunyai sifat kritis dan rasa ingin tahu 

yang besar, untuk itulah perlu media untuk menyalurkan bakat tersebut. Media yang 

cocok untuk menyalurkan bakat tersebut adalah diskusi.   

Metode diskusi adalah metode mengajar  yang sangat erat hubungannya 

dengan belajar memecahkan masalah (problem solving). Metode ini lazim juga 

disebut sebagai diskusi kelompok (group discussion) dan resitasi  bersama (socialized 

recitation). Aplikasi metode diskusi biasanya melibatkan seluruh siswa, yang diatur 

dalam bentuk kelompok-kelompok. Tujuan penggunaan metode diskusi ialah untuk 

                                                 
22 Guru SMA Negeri 4 Jember 



168 ___________________  ©Pancaran, Vol. 6, No. 1, hal 167-178, Februari 2017 

 

 

memotivasi (mendorong) dan memberi stimulasi (memberi rangsangan) kepada siswa 

agar berfikir dengan renungan yang dalam (reflecting thinking) (Muhibbin Syah, 

1995)  

Metode diskusi bermanfaat untuk melatih kemampuan memecahkan masalah 

secara verbal dan memupuk sifat demokratis. Diskusi dilakukan bertolak dari adanya 

masalah (Muhammad Ali,1987). Di dalam dunia pendidikan yang semakin demokratis 

seperti pada zaman sekarang ini, metode diskusi mendapat perhatian yang sangat 

besar karena memiliki arti penting dalam merangsang para siswa untuk berfikir dan 

mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan mandiri. 

Disamping mempunyai sifat kritis pada umumnya siswa juga mempunyai sifat 

malas, salah satu contohnya siswa malas mengerjakan tugas (PR) yang diberikan oleh 

guru. Apabila diberi tugas oleh guru, banyak siswa yang mencontek temannya. 

Pekerjaan Rumah (PR) atau tugas yang diberikan oleh guru itu merupakan salah satu 

alat evaluasi, seberapa jauh siswa mengerti materi pelajaran yang diberikan oleh 

bapak/ibu guru di rumah. 

Sebelum diadakan tes formatif, seringkali guru memberi tugas kepada siswa 

yang dikerjakan di rumah (PR). Tugas yang sering diberikan oleh guru adalah siswa 

disuruh mengerjakan soal yang ada di buku pada bab yang baru saja dipelajari, tapi 

siswa sering tidak mengerjakan sendiri (malas) dan lebih senang mencontek temannya 

yang dianggap pandai di kelas itu. Sehingga, siswa dalam satu kelas memiliki jawaban 

yang sama. Untuk itu, dari PR tersebut sulit diukur mana yang termasuk siswa yang 

cepat menerima materi dan siswa yang harus diberikan penjelasan lebih. Atas dasar 

itulah penulis mencari cara lain bentuk penugasan (PR) yang siswa merasa senang 

dalam mengerjakan tugas tersebut dan dapat dihindari terjadinya kasus percontekan. 

Model TTS merupakan salah satu bentuk tugas yang dikerjakan siswa, dimana bentuk 

TTS milik siswa satu dengan yang lainnya berbeda. Apabila ada dua siswa atau lebih 

yang bentuk TTS nya sama berarti diantara mereka  ada yang menyontek temannya.  

Penulis menerapkan model TTS atau teka teki silang yang tidak asing bagi 

masyarakat umum. Dalam hal ini siswa membuat TTS sendiri dengan materi ikatan 

kimia yang digambarkan dengan kolom-kolom mendatar dan menurun disertai dengan 

pertanyaan-pertanyaan. Setelah selesai kemudian ditukar dengan temannya, dan 

masing-masing mengerjakan TTS tersebut. Diharapkan siswa merasa senang dalam 
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membuat dan mengerjakan soal dalam TTS tersebut. Berdasarkan hal diatas maka 

peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menggabungkan metode diskusi 

dengan penugasan model TTS agar pembelajaran berjalan dengan baik dan 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Penelitian ini penulis beri judul ”Penerapan metode diskusi dan penugasan 

model TTS (Teka Teki Silang) untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan ikatan kimia di kelas X3 SMA 4 Jember”. 

  

METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA 4 Jember semester ganjil tahun ajaran 2015-

2016  kelas X MIPA 3 yang terdiri dari 36 siswa 17 putra dan 19 putri. Penelitian ini 

dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas.  

Lingkup penelitian ini adalah ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Tabel  1. Ruang Lingkup Penelitian. 

 

    Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang digambarkan dengan spiral PTK 

seperti gambar dibawah ini: 

      

 

 

 

 

Ranah Parameter 

a. Kognitif - Penguasaan materi ikatan kimia 

b. Afektif - Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan. 

- Keaktifan mengemukakan pendapat dalam diskusi 

- Kerjasama anggota dalam kelompok  

- Keaktifan siswa dalam bertanya 

- Kerjasama dalam kelompok 

- Keceriaan dalam bekerja dan belajar. 

c. Psikomotorik - Keterampilan siswa dalam membuat soal model TTS 
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Gambar 1. Spiral PTK 

              Tehnik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

data. Dalam penelitian ini terdapat 3 tehnik pengumpulan data yaitu : 

1. Pengamatan (observasi), pengamatan ini dilakukan pada proses 

pembelajaran. Yang diamati pada proses ini adalah keaktifan siswa dalam 

diskusi, kerjasama siswa dalam kelompok diskusi, kemampuan siswa 

menjawab pertanyaan, kemampuan siswa membuat soal bentuk TTS dll 

sesuai dengan lembar observasi. Hasil dari pengamatan ini dijabarkan 

dengan skor kemudian digolongkan  dalam kriteria baik, cukup dan  

kurang. 

2. Angket, instrumen kedua yang digunakan pada penelitian ini adalah 

angket. Angket ini berupa pernyataan-pernyataan yang menggambarkan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran ini yang harus diisi oleh siswa.   

3. Tes, digunakan untuk mengetahui daya serap siswa tehadap materi 

pelajaran. 

          Penilaian hasil pembelajaran dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

suatu proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini dilakukan penilaian 

kognitif,afektif dan psikomotor. Penilaian kognitif diambil dari tes formatif, penilaian 

afektif diambil dari tingkah laku siswa dan perhatian siswa terhadap proses 

pembelajaran. Penilaian psikomotor diambil dari kegiatan siswa dalam membuat dan 

mengerjakan TTS. Penilaian afektif dan psikomotor dituangkan pada lembar 

observasi. 

 

Plane 

Reflection 

Action/ 

Observation 

Reflection 

Action/ 

Observation 



Tutik: Penerapan Metode Diskusi dan Penugasan Model TTS ... _____________ 171 

 

 

          Untuk menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan tehnik kualitatif 

(deskriptif) dan tehnik kuantitatif. Aspek afektif dan psikomotor diperoleh dari lembar 

observasi dan angket. Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang. 

Kategori baik, yaitu siswa yang: 

- Aktif dalam diskusi dan menjawab pertanyaan. 

- Kerjasama yang baik dengan teman dalam kelompok diskusi 

- Mampu mengisi kolom-kolom TTS yang dibuat oleh guru dan membuat TTS 

sendiri dengan pertanyaan yang berkualitas. 

Kategori cukup, yaitu siswa yang: 

- Kurang aktif dalam diskusi dan menjawab pertanyaan. 

- Peran dalam diskusi tidak terlalu menonjol 

- Hanya sebagian soal-soal  TTS yang bisa dijawab. 

- TTS yang dibuat pertanyaannya kurang berkualitas. 

Kategori kurang, yaitu siswa yang: 

- Siswa tidak aktif dalam diskusi dan tidak dapat menjawab pertanyaan sama 

sekali. 

- Dalam diskusi tidak berperan sama sekali 

- Tidak dapat menjawab soal TTS dan kesulitan membuat TTS. 

Aspek kognitif diolah secara kuantitatif yang diperoleh dari nilai formatif. Soal 

formatif pada siklus I dan siklus II jumlahnya masing-masing 10 nomer dengan type 

uraian. Masing-masing skornya 1 jadi skor minimum 10 dan nilai maksimum 100. 

Dari nilai tersebut siswa dikatakan tuntas kalau mendapatkan nilai yang sama atau 

lebih besar dari batas minimal, nilai batas minimal untuk pelajaran kimia kelas X 

adalah 77. Sedangkan kelas dikatakan tuntas jika terdapat 75% siswanya atau lebih 

mendapatkan nilai sama dengan KKM atau lebih. 

Analisis ketuntasan hasil belajar siswa dilakukan dengan menganalisa data 

hasil berlajar dengan menggunakan kriteria ketuntasan belajar. Sedangkan untuk 

menghitung prosentase ketercapaian hasil belajar dengan cara : 

  % hasil belajar = %100x
alSkorMaksim

dicapaiyangSkor




 

Data hasil  observasi kegiatan siswa dianalisa dengan rumus yang sama yaitu : 
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  % ketercapaian tindakan = %100x
alSkorMaksim

dicapaiyangSkor




 

Data angket mengenai pendapat siswa tentang metode diskusi dan penugasan 

model TTS dianalisis dan dihitung dengan rumus : 

  % Jawaban = %100x
Siswa

menjawabygSiswa




 

         Secara garis Besar rencana tindakan yang akan dilakukan pada siklus I dan 

Siklus II adalah sama tetapi materinya berbeda, siklus I ikatan ion dan ikatan kovalen 

sedangkan siklus II ikata kovalen polar, non polar dan koordinasi. 

Tabel 2. Rencana Tindakan pada Siklus I 

Pertemuan I 

No Komponen Waktu Kegiatan 

1  Pembukaan 5 menit Guru membuka pelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran.Aturan penilaian dan 

aturan tindakan yang dilakukan 

2   Diskusi 40 menit Siswa dibagi menjadi 6 kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 4- 6 siswa. 

Masing–masing kelompok diskusi tentang 

ikatan kimia yaitu ikatan ion dan ikatan 

kovalen 

3  Menjawab pertanyaan 

dengan model TTS 

35 menit Guru menunjuk siswa secara acak maju 

untuk mengisi TTS yang sudah ada.  

4 Kesimpulan dan 

penutup 

10 menit Menyimpulkan dan menutup pelajaran, 

guru memberi tugas kepada siswa untuk 

membuat TTS dirumah dikumpulkan pada 

pertemuan yang akan datang 

                               

Pertemuan II 

No Komponen Waktu Kegiatan 

1  Pembukaan 5 menit Guru membuka pelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran.Aturan penilaian dan 

aturan tindakan yang dilakukan 

2   Mengumpulkan tugas 10 menit Siswa mengumpulkan tugas yang 

dikerjakan dirumah yang berupa TTS, 

sesuai deret meja. Buku tugas siswa 

ditukar dengan deret meja yang lain 

3  Menjawab pertanyaan 

dengan model TTS 

30 menit Masing-masing siswa mengerjakan TTS 

milik temannya.  

4 Diskusi 35 menit Mendiskusikan masalah yang ada, 

misalnya jawaban tidak sesuai dengan 
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No Komponen Waktu Kegiatan 

jumlah kolom, pertanyaan yang yidak ada 

jawabannya dll 

5 Kesimpulan dan 

penutup 

10 menit Menyimpulkan dan menutup pelajaran,  

 

Pertemuan III 

No Komponen Waktu  Kegiatan 

1 Pembukaan 5 menit Guru membuka pelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran.Aturan penilaian dan 

aturan tindakan yang dilakukan 

2 Melaksanakan 

Ulangan harian 

80 menit Siswa mengerjakan ulangan harian 

3 Mengumpulkan hasil 

ulangan harian 

5 menit Siswa mengumpulkan hasil ulangan 

harian 

 

Tabel 3. Rencana Tindakan pada Siklus II 

Pertemuan I 

No Komponen Waktu Kegiatan 

1  Pembukaan 5 menit Guru membuka pelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran.Aturan penilaian dan 

aturan tindakan yang dilakukan 

2   Diskusi 40 menit Siswa dibagi menjadi 6 kelompok masing-

masing kelompok terdiri dari 4- 6 siswa. 

Masing–masing kelompok diskusi tentang 

ikatan kovalen polar, non polar dan 

koordinasi 

3  Menjawab pertanyaan 

dengan model TTS 

35 menit Guru menunjuk siswa secara acak maju 

untuk mengisi TTS yang sudah ada.  

4 Kesimpulan dan 

penutup 

10 menit Menyimpulkan dan menutup pelajaran, 

guru memberi tugas kepada siswa untuk 

membuat TTS dirumah dikumpulkan pada 

pertemuan yang akan datang 

                               

Pertemuan II 

No Komponen Waktu Kegiatan 

1  Pembukaan 5 menit Guru membuka pelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran.Aturan penilaian dan 

aturan tindakan yang dilakukan 

2   Mengumpulkan tugas 10 menit Siswa mengumpulkan tugas yang 

dikerjakan dirumah yang berupa TTS, 

sesuai deret meja. Buku tugas siswa 

ditukar dengan deret meja yang lain 

3  Menjawab pertanyaan 

dengan model TTS 

30 menit Masing-masing siswa mengerjakan TTS 

milik temannya.  
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No Komponen Waktu Kegiatan 

4 Diskusi 35 menit Mendiskusikan masalah yang ada, 

misalnya jawaban tidak sesuai dengan 

jumlah kolom, pertanyaan yang yidak ada 

jawabannya dll 

5 Kesimpulan dan 

penutup 

10 menit Menyimpulkan dan menutup pelajaran,  

 

Pertemuan III 

No Komponen Waktu  Kegiatan 

1 Pembukaan 5 menit Guru membuka pelajaran menjelaskan 

tujuan pembelajaran.Aturan penilaian dan 

aturan tindakan yang dilakukan 

2 Melaksanakan 

Ulangan harian 

80 menit Siswa mengerjakan ulangan harian 

3 Mengumpulkan hasil 

ulangan harian 

5 menit Siswa mengumpulkan hasil ulangan 

harian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu 

kualitatif dan kuantitatif. Cara pengumpulan data kualitatif tentang interaksi antar 

siswa atau siswa dengan guru dalam pembelajaran, didapatkan melalui pelaksanaan 

observasi. Begitu juga keaktifan siswa dalam pembelajaran didapatkan melalui 

pelaksanaan observasi dengan alat bantu lembar observasi. Adapun data kuantitatif 

yang akan menunjukkan daya serap siswa terhadap pembelajaran didapatkan melalui 

pelaksanaan evaluasi secara tertulis dengan alat bantu soal-soal bentuk uraian. 

1. Siklus I 

Pelaksanaan Pembelajaran  

- Proses pembelajaran siklus I ini dilakukan 3 kali pertemuan: 

a. Pertemuan 1 kegiatan intinya adalah diskusi materi ikatan ion dan 

ikatan kovalen dan mengisi kolom-kolom TTS yang sdh dibuat oleh 

guru. Dirumah siswa mengerjakan tugas membuat soal berupa TTS 

b. Pertemuan 2 siswa mengumpulkan tugas TTS dan ditukarkan 

temannya, kemudian masing-masing siswa mengerjakan TTS milik 

temannya. Apabila mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan soal 

tersebut didiskusikan bersama. 

c. Pertemuan 3 siswa melaksanakan ulangan harian 
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Observasi 

Observasi dilakukan pada proses pembelajaran dengan mengamati kegiatan siswa dan 

mengisi lembar observasi yang sudah disediakan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut  

Refleksi 

Setelah dilakukan pembelajaran dan dilakukan tes formatif hasilnya belum 

memuaskan, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Untuk itu perlu dilakukan siklus ke dua agar hasilnya lebih baik, sebelum masuk ke 

siklus II guru perlu memberi pengarahan-pengarahan. 

2. Siklus II 

Siklus II ini dilakukan untuk memperbaiki siklus I. Pelaksanaan siklus II ini 

hampir sama dengan siklus I tetapi ada perbaikan-perbaikan, diantaranya kelompok 

diskusi diubah untuk menyebarkan siswa yang aktif dan yang pasif. Pada siklus I ada 

kelompok diskusi yang siswa aktifnya lebih banyak dari kelompok lain dan ada juga 

kelompok lain yang siswa pasifnya lebih banyak sehingga diskusinya tidak hidup. 

Selain itu materi yang dipelajari berbeda dengan siklus I, materi yang dipelajari pada 

siklus II yaitu ikatan kovalen polar, non polar dan koordinasi 

Pelaksanaan Pembelajaran  

  Proses pembelajaran siklus II ini dilakukan 3 kali pertemuan: 

a. Pertemuan 1 kegiatan intinya adalah diskusi materi ikatan kovalen 

polar, non polar dan koordinasi dan mengisi kolom-kolom TTS yang 

sdh dibuat oleh guru. Dirumah siswa mengerjakan tugas membut soal 

berupa TTS 

b. Pertemuan 2 siswa mengumpulkan tugas TTS dan ditukarkan 

temannya, kemudian masing-masing siswa mengerjakan TTS milik 

temannya. Apabila mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan soal 

tersebut didiskusikan bersama. 

c. Pertemuan 3 siswa melaksanakan ulangan harian  

Observasi 

Observasi dilakukan pada proses pembelajaran dengan mengamati kegiatan 

siswa dan mengisi lembar observasi yang sudah disediakan Hasilnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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 Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, maka akan di bahas mengenai 

penerapan metode diskusi dan penugasan model TTS untuk ikatan kimia .Dalam 

upaya peningkatan prestasi belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini meliputi 3 

ranah yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif. 

Kognitif  

Di dalam pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II, guru memberikan tes 

formatif untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberi tindakan terhadap materi 

ikatan kimia. Kenaikan hasil belajar siswa aspek kognitif dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4. Perbandingan nilai formatif pada siklus I dan  siklus II 

No. Uraian Siklus I Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Jumlah Skor 

Jumlah skor maksimum 

% skor tercapai 

Nilai rata-rata 

Jumlah siswa tuntas 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 

2617 

3600 

72,69% 

72,69 

21 

15 

2846 

3600 

79,05% 

79,05 

32 

4 

Dari data diatas dapat dilihat, setelah diadakan proses pembelajaran penelitian 

tindakan terdapat kemajuan hasil belajar siswa untuk ranah kognitif. Dari siklus I dan 

siklus II jumlah skor berubah dari 2617 menjadi 2846 jadi naik 229. Nilai rata-rata 

berubah dari 72,69 menjadi 79,05 jadi naik 6,36. Jumlah siswa tuntas berubah dari 21 

menjadi 32 jadi naik 11. Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas turun dari 15 

menjadi 4 jadi turun 11. 

Afektif dan Psikomotorik 

 Hasil pengamatan afektif dan psikomotorik disajikan pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 5. Perbandingan data kemampuan siswa hasil observasi untuk ranah 

afektif dan psikomotor pada siklus I dan II. 

No Siklus Jumlah siswa dalam katagori 

Baik Cukup Kurang 

1 I 232 157 115 

46,03% 31,15% 22,81% 

2 II 294 156 52 

58,33 % 30,95 % 10,31 % 
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Dari data di atas dapat dilihat terdapat perubahan jumlah siswa dalam siklus I 

dengan kategori baik 46,03%, cukup 31,15%, kurang 22,81% sedangkan pada siklus II 

prosentase baik 58,33%, cukup 30,95%, dan kurang 10,31%.  

Berdasar angket yang diisi oleh siswa, hasilnya bisa dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 6.  Hasil Angket siswa terhadap metode diskusi dan penugasan model TTS 

N

o 

Indikator No. Pertanyaan Jumlah 

SS S TS KS STS 

1 Ketertarikan siswa 

terhadap pelajaran 

kimia 

1,2,7 19 23 19 21 26 

2 KBM dengan metode 

non-dikusi 

danpenugasan model 

TTS 

3,6,16 10 9 41 33 15 

3 KBM dengan metode 

diskusi dan penugasan 

model TTS 

8.10.11.12.15.17.18.19 70 76 43 59 40 

4 Tanggung jawab siswa 

terhadap tugas 

4,5,13,14 32 50 28 20 14 

Dari data angket yang ditulis siswa dapat disimpulkan bahwa siswa setuju 

dengan pemberlakuan metode pembelajaran yang variatif selain metode konvensional 

(ceramah). Siswa merasa fun, tidak bosan, dan mudah mengerti materi yang diajarkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 2 siklus dan 

berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Pembelajaran dengan metode diskusi dan penugasan model TTS untuk 

ikatan kimia memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa 

dalam siklus I 72,69 % dan siklus II 79,05%. 

b. Penerapan metode diskusi dan penugasan model TTS mempunyai 

pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa 

siswa tertarik dan berminat dengan metode tsb sehingga mereka menjadi 

termotivasi untuk belajar. 
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 Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian diatas agar proses belajar 

mengajar kimia lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal maka saran penulis 

sebagai berikut:  

a. Untuk melaksanakan pembelajaran metode diskusi dan penugasan model 

TTS memerlukan persiapan yang matang. Guru harus bisa memilih topik 

(pokok bahasan) yang sesuai yang bisa diterapkan dengan metode 

tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. 

b. Dalam upaya meningkatkan prestasi belajar guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai bentuk metode, meskipun dalam taraf 

yang sederhana agar siswa dapat menemukan pengetahuan baru. Siswa 

juga memperoleh konsep dan keterampilan sehingga siswa berhasil 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

c. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut, karena hasil penelitian ini belum 

sempurna, untuk penelitian yang berikutnya hendaknya dilakukan 

dengan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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