
70 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN  

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama dua siklus dan 

berdasarkan seluruh pembahasan hasil penelitian serta analisis yang telah 

dilakukan, menjawab rumusan masalah yang pertama dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan metode Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media 

stimulasi gambar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada pelajaran 

IPS di kelas 4 Semester 1 SD Negeri Drajidan Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat 

terlihat pada peran siswa dalam mengikuti pembelajaran menjadi lebih aktif dan 

ramai dalam artian berdiskusi. Sedangkan pada hasil belajar dapat dilihat pada 

siklus II siswa yang tuntas atau mencapai KKM adalah 22 siswa (88%) sehingga 

telah mencapai indikator keberhasilan siswa yaitu 88% siswa tuntas. Terbukti 

bahwa hasil belajar siswa meningkat, pada pra siklus siswa yang tuntas belajar 11 

siswa (44%) pada siklus I meningkat menjadi 15 orang (60%) siswa tuntas dan 

pada siklus II mencapai 22 siswa tuntas dengan persentase 88%. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan peneliti telah dapat dibuktikan kebenarannya.  

Model pembelajaran Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media 

stimulasi gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Drajidan 

Musuk Boyolali pada semester 1 tahun pelajaran 2017/2018  karena dalam 

penerapanya di proses pembelajaran sesuai dengan sintak atau langkah–langkah 

yang terdapat dalam model pembelajaran , selain itu dengan bantuan media 

stimulasi gambar dapat membantu model Cooperative Learning tipe NHT dalam 

penerapannya lebih menarik. Model Cooperative Learning tipe NHT berbantuan 

media stimulasi gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena model ini 

melatih siswa untuk aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selain itu juga 

melatih siswa untuk menyampaikan pendapat atau gagasan. Model ini juga 

membantu guru untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan 

variatif.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SDN Drajidan Musuk 

Boyolali dan simpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran 

agar dalam proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan serta bermakna 

bagi setiap siswa untuk kedepannya. Adapun saran yang peneliti susun kepada 

guru dan siswa sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Saran bagi guru adalah sebagai bahan masukan bagi guru untuk 

pemilihan dan penerapan metode pembelajaran khususnya terkait dengan 

metode Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar 

untuk memperbaiki pembelajaran. Guru dapat meningkatkan kemampuan 

dalam mengelola pembelajaran IPS sehingga hasil belajar siswa lebih baik 

dan diharapkan guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran 

sehingga dapat menjadi guru yang profesional.  

b. Bagi Siswa 

Saran bagi siswa adalah diharapkan siswa percaya diri dan tidak malu-

malu lagi dalam mengeluarkan pendapat, berinteraksi dengan teman atau 

guru, bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dengan baik sebagai 

anggota kelompok dapat turut serta atau aktif dalam setiap proses kegiatan 

belajar menagajar.  

c. Bagi Sekolah 

Saran bagi sekolah adalah diharapkan kepala sekolah selaku pemimpin 

di sekolah dapat memberikan dukungan dalam pemilihan metode 

pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran terkait penerapan Cooperative 

Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar dan sekolah lebih 

memahami pentingnya pemilihan metode yang tepat dan efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS maupun pembelajaran yang lain pada setiap 

tema. Penggunaan media tidak harus menggunakan stimulasi gambar tetapi 

juga bisa menggunakan variasi bantuan metode atau media yang lain yang 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 



 
 
 

 
 

 


