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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan   

Berdasarkan  pembahasan  analisis  data  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  

maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut.   

1. Model  pembelajaran  NHT (Numbered  Heads  Together)  dengan kerja  

kelompok  dan  diskusi,  dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 

dengan rata-rata motivasi pra siklus sebesar 54,5, siklus 1 sebesar 73,8, 

dan siklus 2 sebesar 74,7. Hal tersebut jelas bahwa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT di lihat dari rata-rata nilai 

motivasi yang di dapat setiap siklus mengalami peningkatan.  

2. Model  pembelajaran  NHT (Numbered  Heads  Together)  dengan kerja  

kelompok  dan  diskusi,  dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

berargumentasi/  berpendapat  untuk  memecahkan  soal  masalah  dengan 

pengamatan melalui  pemanfaatan  media yang  sudah  tersedia. Terbukti 

bahwa dari nilai per siklus mengalami peningkatan. Pada pra siklus rata-

rata nilai IPA sebesar 72,3, siklus 1 sebesar 78,5, dan siklus 2 sebesar 

84,4. Peningkatan hasil belajar tersebut karena dengan penerapan model 

kooperatif tipe NHT. 

3. Hasil belajar dan motivasi siswa meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran NHT (Numbered  Heads  Together) setelah diuji dengan uji 

korelasi product moment  dengan hasil pada siklus 1, terdapat koefisien 

korelasinya yaitu 0,758 > dari r tabel 0,356, dan siklus 2, terdapat 

koefisien korelasinya yaitu 0,817 > dari r tabel 0,356, sehingga ho ditolak 

dan ha diterima, yang berarti terdapat hubungan antara motivasi dan hasil 

belajar dengan koefisien 0,817 yang termasuk dalam tingkat hubungan 

yang kuat. Bahwa dengan kerja  kelompok  dan  diskusi sehingga siswa 

dapat menemukan jawaban secara langsung tanpa menggarang atau 

membayangkan jawaban soal masalah tersebut, siswa  lebih  antusias  dan  

termotivasi  untuk  mengikuti  pembelajaran  yang menyenangkan,  
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kerjasama  kelompok  dan  diskusi  dapat  meningkatkan pemahaman 

dalam  mata pelajaran IPA di Kelas 5 di SD Negeri 2 Danyang Kecamatan  

Purwodadi Kabupaten  Grobogan Semester 2  Tahun  Pelajaran 2012/2013 

pada materi pokok “daur air dan peristiwa alam di Indonesia”.  

4. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) sudah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung pada 

pelajaran IPA yang diketahui dapat meningkatkan motivasi siswa Kelas 5 

SD dengan langkah penerapan pembelajaran pembentukan kelompok yang 

sudah dilaksanakan oleh guru, yang dimana dalam model ini siswa akan 

menjdai aktif dan guru bisa menilai motivasi belajar siswa selama proses 

pembelajaran dengan instrumen motivasi dengan hasil rata-rata pada siklus 

1 sebesar 73,8, dan siklus 2 sebesar 74,7. Jadi dapat diketahui bahwa cara 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam hal ini 

meningkatkan motivasi siswa. 

5.  Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT)  sudah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

cara penarapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Kelas 5 SD diukur dari hasil kerja kelompok dengan langkah 

pembelajaran dalam bentuk pembagian kelompok yang sudah 

dilaksanakan oleh guru. Guru sudah melakukan pembagian kelompok 

menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap orang dalam kelompok diberi nomor dan 

mendapat soal dari guru untuk dikerjakan bersama dengan kelompoknya 

masing-masing. Dalam hal ini penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT sudah terlaksana dengan melihat hasil belajar siswa setelah 

dengan penarapan model kooperatif tipe NHT pada siklus 1 mempunyai 

rata-rata nilai 78,5 dan siklus 2 mempunyai rata-rata nilai 84,4. Jadi dalam 

penerapan model tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara 

maksimal. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang diperoleh peneliti memberikan saran agar 

dalam proses pembelajaran menarik serta bermakna bagi siswa.  

a. Saran bagi guru 

Dalam hal ini guru bisa menggunakan model pembelajaran selama proses 

belajar, salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT, dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk 

memperbaiki pembelajaran supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih 

baik. 

b. Saran bagi siswa 

Diharapkan siswa menjadi lebih aktif setelah menggunakan penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT, siswa harus mempunyai 

motivasi tinggi untuk memperoleh hasil belajar yang baik dalam proses 

pembelajaran. 

c. Saran bagi sekolah 

Bagi sekolah khususnya kepala sekolah selaku pemimpin diharapkan dapat 

memberikan dukungan dalam pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dan sekolah harus lebih berfikir untuk 

memahami dalam pemilihan model dalam pembelajaran khususnya pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 
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