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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Togethers) terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas III SD Negeri Dukuh 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga semester II 

tahun 2014/2015.  Dari hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 2,359 dan Sig 0,024. 

Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel (2,359 > 2,024) 

dan signifikasi lebih kecil dari 0,05 (0,024 < 0,05) maka H0 ditolak Ha diterima. 

Perbedaan pengaruh ini dilihat nilai rata-rata dari kedua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai rata-rata hasil belajar IPA kelompok 

eksperimen adalah 72,70, sedangkan kelas kontrol adalah  61,80. Dimana 

perbedaan nilai rata-rata atau mean deferencesebesar 10,90000 dan perbedaan 

lower – upper antara 1,54584 – 20,25416. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Togethers) berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA. 

5.2 Saran  

 IPA merupakan mata pelajaran yang menarik dan mudah untuk dipelajari 

IPA dapat dipelajari dengan memanfaatkan lingkungan alam dan benda-benda 

yang ada disekitar. Sebaloknya guru harus menggunakan model pembelajaran 

Cooperative Learning tipe NHT ( Numbered Head together) sebagai model 

alternatif untuk melaksanaan kegiatan pembelajarankhususnya pada mata 

pelajaran IPA. Penggunaanmodel pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT ( 

Numbered Head together) terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.  

 Dalam melaksanakan kegiatan pendahuluan guru harus mengondisikan 

kelas hingga siswa siap untuk belajar. Selain itu guru hendaknya melakukan 

apersepsi dengan menghubungkan pengalaman siswa dengan materi yang akan 

disampaikan. Tujuan pembelajaran juga harus disampaikan dengan jelas sehingga 

siswa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah-langkah 

model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT ( Numbered Head together) 
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juga harus dijelaskan agar siswa tidak kebingungan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

  Pada tahap kegiatan inti, langkah pembelajaran NHT yang pertama guru 

membagi siswa kedalam kelompok. Pada tahap ini, guru harus mengondisikan 

kelas agar tidak gaduh saat pembagian kelompok berlangsung. Tahap kedua guru 

mengajukan pertanyaan yang sulit tentang materi yang disampaikan. Pada tahap 

ini guru memberikan pertanyaan yang sulit agar siswa mampu menjawab secara 

berdiskusi dengan kelompoknya, pada tahap ini guru menarik perhatian siswa 

agar mampu memecahkan masalah tentang materi pembahasan. Tahap ketiga guru 

memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk berdiskusi. Pada tahap ini 

guru mengondisikan kelas agar siswa dapat berdiskusi secara tertib. Tahap ke 

empat guru memanggil siswa yang memiliki nomor yang sama. Pada tahap ini 

guru diharapkan untuk memberi motivasi siswa dengan cara memberi 

penghargaan kepada siswa yang maju kedepan dan menjawab pertanyaan. Tahap 

ke lima salah satu perwakilan kelompok menjawab pertanyaan.  

 Bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memberi dorongan dalam 

upaya menciptakan pembelajaran yang kreatif yaitu dengan menyediakan 

peralatan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan praktek dalam pembelajaran 

selain itu, siswa harus banyak berlatih tanya jawab dan membiasakan saling 

bekerjasama. 
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