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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Atas dasar pelaksanaan penelitian tindakan kelas, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. Alasan diterapkannya model pembelajaran Number Head 

Together pada mata pelajaran IPA, adalah melalui tahap Number Head Together, 

siswa dapat belajar dengan mencari pengetahuan sendiri, belajar dengan aktif dan 

menyenangkan. Number Head Together, melatih kemampuan siswa dalam 

menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan dengan cara berdiskusi 

dalam kelompok. Dalam pembelajaran, siswa terlibat lebih aktif dalam mencari 

materi dan penyelesaian soal diskusi. Hal ini menjadikan siswa lebih memahami 

materi, sehingga mampu meningkatnya hasil belajar siswa terhadap mata 

pelajaran IPA setelah menggunakan model pembelajaran tipe Number Head 

Together. Hasil belajar siswa juga dapat meningkat terbukti dari hasil evaluasi 

siklus I dan siklus II terdapat peningkatan terhadap hasil belajar siswa. 

Penerapan model pembelajaran Number Head Together, yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Guru 

melaksankan dengan baik langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan 

model Number Head Together. Guru melaksanakan kegiatan eksplorasi dengan 

memberi kesempatan siswa menggali informasi dari teks materi. Pada kegaitan 

elaborasi, guru memberi kesempatan dan mengawasi siswa melakukan diskusi 

kelompok dan presentasi. Serta dilanjutkan dengan siswa menuliskan kembali 

materi yang telah dipelajari. Guru memberi konfirmasi pada setiap presentasi 

siswa dan memberi motivasi siswa untuk belajar dan bekerja sama dengan baik. 

5.2 Saran  

5.2.1 Saran Teoritis 

Penerapan model pembelajaran Number Head Together, menjadikan siswa 

belajar secara aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar kelas V 

SD Negeri Ngajaran 02, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Selain itu, 

Number Head Together, mampu melatih dan mengembangkan kompetensi siswa. 
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Oleh sebab itu, model pembelajaran Number Head Together, disarankan untuk 

dapat dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan dan 

bersituasi kompetitif. Penerapan model Number Head Together ini guna 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

5.2.2 Saran Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat mengembangkan dan menerapkan model Number Head 

Together dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini guna meningkatkan 

kualitas pembelajaran mata pelajaran IPA atau mata pelajaran lain . 

Serta guna meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Melalui pengalaman dalam menerapkan model Number Head 

Together, guru dapat mengembangkan pembelajaran dengan lebih 

kreatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya adalah 

dengan menerapkan model Number Head Together dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Pembelajaran dengan 

model Number Head Together, hendaknya dikemas dalam 

pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakter siswa. 

c. Bagi Siswa 

Meningkatnya hasil belajar siswa melalui pengalaman siswa dalam 

pembelajaran Number Head Together, dapat dipertahankan dan terus 

dikembangkan oleh siswa. 

d. Bagi Penulis 

Setelah melaksanakan observasi selama kegiatan pembelajaran siklus I 

dan II, penulis dapat lebih mengembangkan dan menerapkan model 

Number Head Together untuk memberikan pembelajaran yang efektif 

dan berkualitas. 

 


