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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 5 SD 

Negeri Cebongan 3 Salatiga semester II tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini 

dibuktikan dari meningkatnya ketuntasan hasil belajar dari pra siklus terdapat 8 

siswa yang tuntas dan 13 siswa yang tidak tuntas dengan rata-rata nilai 61,90. 

Nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 40 dengan persentase ketuntasan sebesar 

61,9% meningkat signifikan pada siklus I terdapat 15 siswa yang tuntas dan 6 

siswa yang tidak tuntas dengan rata-rata nilai 69,29. Nilai tertinggi 95 dan nilai 

terendah 40 dengan persentase ketuntasan sebesar 71% kemudian kembali 

meningkat pada siklus II terdapat 18 siswa yang tuntas dan 3 siswa yang tidak 

tuntas dengan rata-rata nilai 75,95. Nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 40 dengan 

persentase ketuntasan sebesar 86%.  

5.2 Saran 

Berdasarkam penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa saran 

yang ditujukan untuk pihak sekolah, guru dan siswa sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

1. Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan masukan sehingga dapat 

memotivasi guru dalam menerapakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together agar siswa dapat lebih aktif kreatif 

dalam menggali pengetahuan-pengetahuan baru. Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai dasar 

pijakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Kepala sekolah diharapkan mampu menyiapkan sarana dan prasarana 

yang menunjang untuk pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together sehingga pembelajaran  dapat terlaksana dengan baik. 
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5.2.2 Bagi Guru 

1. Dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together sebaiknya guru menjelaskan lebih detail kepada siswa 

mengenai langkah-langkah pembelajaran dan uraian kegiatan agar 

siswa tidak terjadi kebingungan seperti pada siklus 1 pertemuan I. 

2. Guru diharapkan dapat menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together pada mata pelajaran lain. 

3. Guru diharapkan lebih meningkatkan kemampuannya lagi dalam 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. 

4. Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan 

perhatian kepada siswa secara menyeluruh agar siswa yang hanya 

membuat gaduh dan kurang bisa bekerja sama dengan tim dapat bekerja 

sama dengan teman dalam kelompoknya. 

5. Guru lebih memberikan perhatian khusus kepada ketiga siswa yang 

belum mencapai KKM seperti memberikan jam belajar tambahan, lebih 

sering memberikan pertanyaan atau soal untuk dikerjakan ketiga anak 

tersebut agar lebih memperhatikan pelajaran, dan berdiskusi dengan 

orang tua ketiga siswa tersebut untuk lebih memperhatikan 

perkembangan anak-anaknya dalam belajar dan mengurangi jam 

bermain anak yang seharusnya digunakan untuk belajar. 

5.2.3 Bagi Siswa 

1. Siswa hendaknya membiasakan diri untuk mampu bekerjasama 

dengan semua teman, lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran 

sehingga hasil belajar yang dicapai juga terus meningkat. 

2. Tiga siswa yang belum mencapai KKM diharapkan lebih 

memperhatikan penjelasan guru dalam mejelaskan materi pelajaran 

dan giat berlatih menggunakan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together untuk meningkatkan pemahamannya 

terhadap materi yang dipelajari. 

 

 


