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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil tindakan pada bab IV mengenai hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika  siswa kelas IV SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga pada semester II 

tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan dari peningkatan hasil belajar siswa 

pada kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2. 

Pada kondisi awal, siswa yang tuntas atau mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM ≥ 65) hanya berjumlah 9 siswa (45%), sementara siswa yang 

belum tuntas mencapai 11 siswa (55%). Setelah dilakukan siklus 1, hasil belajar 

telah mengalami peningkatan namun belum mencapai indikator keberhasilan. 

Pada siklus 1, siswa yang tuntas naik menjadi 17 siswa (85%) sedangkan 3 siswa 

(15%) masih dinyatakan belum tuntas. 

Selain peningkatan jumlah siswa yang tuntas, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa juga mengalami peningkatan. Pada kondisi awal, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa hanya mencapai 69. Setelah dilakukan siklus 1, nilai rata-rata hasil belajar 

siswa meningkat menjadi 90,65.  

Hasil belajar siswa pada siklus 2 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa, jumlah siswa yang tuntas 

mencapai 20 siswa (100%). Selain itu, nilai rata-rata juga mengalami peningkatan 

yaitu menjadi 93.9. Hal ini menunjukkan bahwa  model pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, maka 

peneliti memberikan saran terkait dengan pengaruh penerapan model 

pembelajaran Numbered Head Together (NHT) yaitu: 

a. Bagi sekolah 
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Pihak sekolah dapat menjadikan model pembelajaran Numbered Head 

Together (NHT) sebagai referensi dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam kelas maupun mata pelajaran yang lain. 

a. Bagi guru 

Guru dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Untuk 

selanjutnya guru juga diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran 

Numbered Head Together (NHT, tidak hanya pada mata pelajaran matematika 

tapi dapat digunakan pada mata pelajaran yang lain. 

b. Bagi siswa 

Siswa diharapkan lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT). 

Sehingga nantinya siswa diharapkan dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 

 


