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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada 

perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar Matematika yang 

signifikan pada siswa kelas 5 menggunakan model pembelajaran TGT dan 

NHT Gugus Abiyoso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Hal ini 

berdasarkan pada hasil Uji ANCOVA pada varian model pembelajaran, 

diperoleh nilai F hitung sebesar 1,793 dan taraf signifikansi sebesar  0,185. 

Nilai signifikansi 0,185 > 0,05 oleh karena itu Ho diterima yaitu tidak ada 

perbedaan hasil belajar Matematika yang signifikan pada siswa kelas 5 dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan NHT di SD di Gugus 

Abiyoso Kaliwungu Kabupaten Semarang. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa 

dengan menggunakan model kooperatif tipe TGT dan NHT dalam 

pembelajaran Matematika materi “Sifat-sifat Bangun Datar” dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena penulis memberikan 

saran kepada beberapa pihak. 

a. Bagi Guru  

Dari hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan hasil belajar 

siswa kelas 5 pada mata pelajaran Matematika di SD Negeri 

Kaliwungu 02, SD Negeri Rogomulyo 01, dan SD Negeri Rogomulyo 

02 di Gugus Abiyoso Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang 

setelah menggunakan model kooperatif tipe TGT dan NHT. Kedua 

model ini sama-sama ampuh dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika. Oleh karena itu guru hendaknya 
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dalam proses pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe TGT 

dan NHT, khususunya pada mata pelajaran Matematika. 

b. Bagi siswa 

Mata pelajaran Matematika merupakan mata pelajaran yang membuat 

siswa malas karena pelajaraannya dianggap sulit dan tidak menarik. 

Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dan NHT dapat menumbuhkan suasana belajar yang melibatkan 

siswa secara aktif dan menyenangkan, serta membangun interaksi 

antar siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga dapat 

menghasilkan hasil belajar yang baik. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya, dengan memperhatikan 

kekurangan yang ada dalam penelitian ini agar dapat menjadi 

perbaikan untuk peneliti selanjutnya.  


