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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada Bab IV dalam 

penelitian yang telah dilaksanakan di  kelas 4 SD Negeri 1 Pojok semester 2 tahun 

pelajaran 2012/2013, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

dapat meningkatkan  kerjasama dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 

SD Negeri 1 Pojok semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah siswa dalam kategori kerjasama tinggi pada pra siklus 

yaitu 5 siswa dengan persentase 16,2%, pada siklus 1 yaitu 11 siswa dengan 

persentase 35,5%, pada siklus 2 yaitu 24 siswa dengan persentase 77,5%, 

pada siklus 2 hasil kerjasama siswa sudah mencapai indikator keberhasilan 

kerjasama yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 70% siswa mencapai kerjasama 

dengan kategori tinggi. Karena dengan menerapkan model kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) dalam kegiatan elaborasi siswa dituntut 

berfikir bersama menyatukan pendapat, saling membantu untuk 

menyelesaikan tugas bersama sehingga menuntut kerjasama anggota 

kelompok. 

2. Melalui penerapan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

dapat meningkatkan  hasil belajar  IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Pojok 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan 

siswa pra siklus terdapat 17 siswa tuntas dengan persentase 54,8%. Siklus 1 

terdapat 24 siswa yang tuntas dengan persentase 77,4%. Siklus 2 terdapat 29 

siswa yang tuntas dengan persentase 93,5%. Sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 85% dari jumlah siswa tuntas 

dengan KKM (65). Karena dengan menerapkan model kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) dalam kegiatan eksplorasi siswa mencarai 

informasi dari guru maupun buku sumber, elaborasi siswa dituntut berfikir 

bersama menyatukan pendapat, untuk menyelesaikan tugas bersama sehingga 
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menuntut kerjasama anggota kelompok. Selain itu terdapat pemanggilan 

nomor secara acak yang menuntut siswa siap menyampaikan hasil kerja 

kelompok mereka sehingga setiap siswa harus menguasai hasil diskusi 

kelompok. 

3. Terdapat hubungan antara kerjasama dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together). Dilihat dari hasil uji korelasi rho spearman antara 

kerjasama dan hasil belajar pada siklus 1 koefesien korelasi yaitu 0,980 dan 

siklus 2 yaitu 0,982 yang termasuk kategori terdapat hubungan sangat kuat. 

Sehingga kerjasama mempengaruhi hasil belajar siswa. Semakin tinggi 

kerjasama siswa semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh.  

4. Penerapan langkah-langkah model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) yang sesuai standar proses yaitu terdapat eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi, dalam kegiatan elaborasi menuntut siswa untuk menyelesaikan 

tugas secara berkelompok, namun siswa juga dituntut secara individu untuk 

menguasai hasil siskusi, karena ada tahap pemanggilan nomor. Hal ini dapat 

meningkatkan kerjasama yaitu pada tahap berfikir berasama menyatukan 

pendapat (Head Together) karena pada tahap ini siswa saling membagikan 

ide, saling membantu antara siswa berkemampuan tinggi dan berkemampuan 

rendah, untuk terselesaikannya tugas bersama. 

5. Penerapan langkah-langkah model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together) yang sesuai standar proses yaitu terdapat eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi, dalam kegiatan eksplorasi siswa mencari informasi untuk 

menyelasaikan tugas, baik dari teman, guru, maupun buku sumber. Dalam 

elaborasi terdapat langkah yang dapat meningkatkan hasil belajar yaitu tahap 

berpikir bersama (Head Together) dan pemberian jawaban (Answering). Pada 

tahap berpikir bersama siswa siswa siswa saling membagikan ide, saling 

membantu antara siswa berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah, 

untuk terselesaikannya tugas bersama. Sedangkan pada tahap pemberian 

jawaban guru memanggil nomor untuk menyampaikan hasil kerja kelompok, 

sehingga siswa harus siap menguasai hasil diskusi. 



135 
 

1.2 Saran 

  Berdasarkan analisis pembahasan, serta simpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru, sebaiknya guru mempertimbangkan model kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) sebagai salah satu model pembelajaran yang 

layak untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. 

2. Bagi siswa, dengan karakteristik kurang suka bekerjasama dengan teman, 

pendiam, dan kurang berani dalam menyampaikan pendapat dapat mengikuti 

pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) agar kerjasama dan hasil belajar meningkat. Sedangkan 

siswa yang belum tuntas setelah 2 siklus dengan karakteristik kurang suka 

bekerjasama dengan teman, pendiam, malas dan kurang lancar dalam 

membaca dapat disarankan menggunakan model pembelajaran lain yang lebih 

sesuai. 

3. Bagi sekolah, sebaiknya sekolah menyarankan guru untuk memilih model 

pembelajaran inovatif khususnya model kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA. 

 


