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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan pada Bab

IV, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan  sebagai

berikut:

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Numbered

Head Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Sraten

01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran

2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa yang mengalami

peningkatan ketuntasan belajar, yakni dari 52,4% sebelum siklus, meningkat

menjadi 81% pada siklus I dan 100% pada siklus II. Terjadi peningkatan rata-rata

kelas dari 63 sebelum tindakan, meningkat menjadi 72,85 pada siklus I dan

menjadi 82,1 pada siklus II. Peningkatan skor maksimal dari 85 pada sebelum

tindakan, 90 pada siklus I dan menjadi 96 pada siklus II.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan media SPSS diperoleh F hitung > F

tabel (15,178 > 3,150) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara nilai tes prasiklus,

siklus I dan siklus II. Mengacu pada tabel 4.15 dapat doketahui bahwa rata-rata

nilai tes tertinggi adalah siklus II dan rata-rata nilai tes terendah adalah prasiklus.

Pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Numbered

Head Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 5 SDN

Sraten 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran

2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi keaktifan belajar siswa yang

mengalami peningkatan, yakni dari 9 siswa yang aktif pada siklus I pertemuan

pertama menjadi 14 siswa yang aktif pada siklus I pertemuan kedua, meningkat

lagi 17 siswa yang aktif pada siklus II pertemuan pertama dan 21 atau

semuacsiswa yang aktif pada siklus II pertemuan kedua.
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5.2 Saran

Didalam saran ini berisikan saran-saran dari peneliti kepada pihak yang

menjadi subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif.

5.1.1 Sekolah

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka disarankan kepada sekolah

untuk dapat mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran kooperatif

tipe numbered head together (NHT) baik pada mata pelajaran IPA maupun pada

mata pelajaran lain.

5.1.2 Guru

Mempertimbangkan untuk menggunakan model pembelajaran yang

bervariasi dalam pembelajaran misalnya dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together (NHT) baik pada mata

pelajaran IPA maupun pada mata pelajaran lain.

Selain itu, dalam pembelajaran guru harus kreatif dalam membimbing siswa

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Guru perlu

memperhatikan dan membimbing siswa pada saat kerja kelompok agar kelompok

tersebut bekerja sama dengan baik.

5.1.3 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 kooperatif tipe numbered head together

(NHT) pada mata pelajaran lain.


