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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa t hitung > t tabel (2.756 

>2.020 dan signifikans < 0.05 (0.009 < 0.05), maka Ho ditolak, atau hipotesis 

yang menyatakatan Tidak Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah 

Dasar Negeri Dukuh 03 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013, ditolak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah 

Dasar Negeri Dukuh 03 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Tujuan penelitian sesungguhnya adalah untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian atau pertanyaan penelitian. Karena itu, tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran cooperative learning 

tipe NHT terhadap Hasil Belajar mata pelajaran IPA siswa kelas 5 SDN Dukuh 03 

Salatiga. 

Penelitian ini juga dengan demikian mendukung penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan olehCucu Sukmara (2011) dengan judul penelitian 

Belajar Matematikan Siswa di SMP Negeri 1 Sukarame Kab Tasikmalaya Jawa 

Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran Matematika di SMP N 1 

Sukarame. Penelitian yang dilakukan oleh Suyityo (2011), dengan judul 

penelitian: Penerapan Model Cooperative Learning tipe NHT untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi Gaya. Hasil penelitiannya 

mengungkapkan bahwa penerapan Cooperative Learning tipe NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 

SDN Barulaksana Kecamatan Lembang. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Sekolah 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka disarankan kepada sekolah 

untuk dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT baik pada mata pelajaran IPA mau 

pun pada mata pelajaran lain. 

 

5.2.2 Guru 

Mempertimbangkan untuk menggunakan model pembelajaran yang 

bervariasi dalam pembelajaran misalnya dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning tipe NHT baik pada mata pelajaran IPA 

maupun pada mata pelajaran lain. 

Selain itu,  dlam pembelajaran guru harus kreatif dalam membimbing 

siswa untuk mempersentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Guru perlu 

memperhatikan dan  membimbing siswa pada saat kerja kelompok agar 

kelompok tersebut bekerja sama dengan baik. 

 

5.2.3 Siswa 

Agar aktif, bertanggung jawab serta berani dalam mengemukakan 

pendapat dan menyelesaikan tugas kerja kelompok. Disamping itu, agar siswa 

mau belajar untuk bekerjasama dengan rekan-rekan siswanya yang lain, serta 

membantu, mendorong siswa yang lain untuk semangat dalam belajar. 

Siswa juga perlu terus mengembangkan sikap kerjasama kelompok, 

dengan belajar menerapkan model pembelajaran cooperative tipe NHT pada mata 

pelajaran lain. 

 


