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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah

dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1) Hasil penelitian menyatakan nilai rata-rata keaktifan siswa meningkat dari

38,05 menjadi 40,6 pada siklus II. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah

nilai rata-rata keaktifan siswa ≥ 32,5 (minimal kategori aktif). hal ini

membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe

Numbered Heads Together (NHT) pada pembelajaran matematika pada siswa

kelas 5 SD Negeri Salatiga 05 dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran.

2) Hasil penelitian ini telah terjadi peningkatan persentase siswa yang tuntas

belajar yaitu dari kondisi awal sebanyak 61,05% tuntas belajar menjadi

82,05% siswa tuntas belajar pada siklus I. Pada siklus II persentase siswa

yang tuntas belajar meningkat menjadi 87,18%. Karena indikator keberhasilan

penelitian ini 85% siswa tuntas belajar maka penelitian ini dianggap berhasil.

Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered

Heads Together (NHT) pada pembelajaran matematika pada siswa kelas 5 SD

Negeri Salatiga 05 dapat meningkatkan hasil belajar siswa..

5.2.1 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyampaikan saran-saran

sebagai berikut :

5.2.2 Bagi Siswa

Dengan penggunaan model pembelajaran Numbered Heads Together

diharapkan siswa memiliki rasa percaya diri, mampu bekerjasama dengan baik, dan

lebih aktif dalam pembelajaran matematika sehingga mampu meningkatkan hasil
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belajar. Diharapkan siswa juga mampu menerapkan belajar aktif pada kegiatan

belajar secara keseluruhan baik saat menyimak penjelasan materi, berdiskusi dalam

kelompok,  maupun pada saat mengerjakan soal dan tugas. Begitu pula pada mata

pelajaran lainnya.

5.2.2 Bagi Guru

Guru diharapkan dapat mengelola suasana kelas lebih maksimal dengan

model pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together untuk memperbaiki proses

pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya. Diharapkan

guru membimbing siswa secara merata dan memberi perhatian khusus serta tambahan

pembelajaran kepada siswa yang lambat sehingga bisa tuntas belajar. Guru

diharapkan memberi toleransi waktu kepada siswa yang sedang lemah fisik agar

tuntas belajar. Guru seharusnya memberi teguran tegas kepada siswa yang selalu

tidak menyimak pembelajaran sehingga menimbulkan efek jera dan dapat

meningkatkan hasil belajar. Diharapkan juga Guru menerapkan pembelajaran NHT

pada mata pelajaran lainnya.

5.2.3 Bagi Sekolah

Diharapkan Kepala sekolah mampu memotivasi guru lain untuk menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam kegiatan pembelajaran sebagai

masukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran matematika maupun mata

pelajaran lainnya. Diharapkan pula menyediakan sarana prasarana untuk menunjang

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model NHT sebagai upaya untuk

meningkatkan mutu dan kualitas sekolah.


