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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Penelitian telah dilaksanakan di SD Negeri Lerep II kelas V 

sebagai kelas Eksperimen dan SD Negeri Lerep I sebagai kelas  Kontrol. 

Penelitian  yang  telah  dilaksanakan  mendapatkan  hasil penelitian 

sebagai berikut :  

(1) Ada perbedaan hasil belajar siswa materi pecahan yang 

pembelajarannya menerapkan model NHT dan yang proses belajarnya 

menerapkan  model konvensional Hal ini dibuktikan dengan  rata-rata nilai 

post test materi Pecahan  di kelas eksperimen sebesar 78.00 sedangkan di 

kelas kontrol sebesar 74.80. Selain itu dilakukan analisis secara statistik 

dengan uji-t yang dihitung dengan menggunakan  program S PSS  versi 

21. Hal ini berarti, terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar 

siswa antara kelas yang menerapkan model NHT  dan yang  menerapkan 

model  konvensional . 

(2)  Model  pembelajaran  NHT  berpengaruh e fektif  terhadap 

hasil belajar siswa materi Pecahan daripada model pembelajaran 

konvensional. Hal ini terbukti dari hasil post test siswa di kelas eksperimen 

seluruh siswa telah mencapai KKM, sementara siswa kelas kontrol 

terdapat 2 siswa belum mencapai KKM. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 

Lerep II, maka dapat disampaikan saran berikut: 

a) Bagi siswa, agar diperoleh hasil belajar yang maksimal 

sebaiknya dalam proses penyampaian pembelajaran guru tidak hanya 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Tetapi juga dapat 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT. 
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b) Bagi guru, dalam penggunaan model pembelajaran Kooperatif 

tipe NHT, hendaknya persiapan waktu untuk proses pembelajaran lebih 

matang. Sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana 

secara maksimal. Selain itu diharapkan guru lebih mengoptimalkan peran 

dan fungsinya sebagai motivator, fasilitator dan evaluator dalam proses 

pembelajaran.  

c) Bagi sekolah, berdasarkan keuntungan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh kedua model pembelajaran, diharapkan sekolah dapat lebih 

tepat dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang 

digunakan. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran dikelas 

dapat diperoleh hasil belajar yang optimal, baik untuk mata pelajaran 

matematika maupun mata pelajaran yang lain. 

 

 


