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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Simpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV sebelumnya, maka 
disimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas pembelajaran matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan efektivitas pembelajaran konvensional dengan 
berceramah terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa. Pembelajaran matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) lebih 
efektif untuk meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa dibandingkan pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran konvensional dengan berceramah. Hal ini 
terbukti dengan hasil penelitian dan pembahasan bahwa:  
1. Minat belajar siswa pada kelas eksperimen yang diberi pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) lebih positif dari pada 
minat belajar siswa pada kelas kontrol yang diberi pembelajaran secara konvensional 
dengan berceramah.  

2. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang diberi pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) lebih tinggi dari pada hasil  
belajar siswa pada kelas kontrol yang diberi pembelajaran secara konvensional dengan 
berceramah.  

 Pada kelompok/kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) memiliki rata-rata skor minat 
belajar/ item pernyataan sebesar 3,4 dari skor ideal 4, dan termasuk ke dalam kategori minat 
belajar sangat positif. Sebelum pembelajaran NHT, rata-rata skor minat belajar individu/item  
pada kelas eksperimen sebesar 2,46, dan termasuk ke dalam kategori minat belajar netral. 
Sedangkan di kelas kontrol yang diberi pembelajaran seperti biasa dengan berceramah, 
hanya mencapai rata-rata skor minat individu/ item sebesar 2,89 dan termasuk ke dalam 
kategori minat belajar positif. Model pembelajaran konvensional ternyata tidak berhasil 
meningkatkan kategori minat belajar siswa di kelas kontrol, hal ini terbukti dengan rata-rata 
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skor minat belajar individu/ item pada kondisi sebelum diberi pembelajaran konvensional 

sebesar 2,59 dan termasuk kategori positif. Pembelajaran konvensional dengan berceramah 
hanya berhasil menaikkan rerata jumlah total skor/ individu, namun tidak menaikkan kategori 
minat belajar siswa. Minat belajar siswa pada kelas kontrol sebelum dan sesudah 
pembelajaran konvensional dengan berceramah masih tetap pada kategori minat belajar 
positif.  

 Selain berpengaruh terhadap minat belajar siswa, model pembelajaran kooperatif tipe 
NHT juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ada pengaruh positif dan signifikan model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) terhadap hasil belajar siswa pada kelas 
eksperimen. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan rerata hasil belajar yang signifikan 
antara kelompok siswa yang diberi pembelajaran dengan model NHT dengan kelompok siswa 
yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional dengan berceramah.  
 Rata-rata nilai pretest hasil belajar pada kelas eksperimen adalah 49,33 dan kelas 
kontrol sebesar 46,77. Setelah diberi perlakuan dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada kelas eskperimen, hasil belajar 
meningkat menjadi 73,80. Sedangkan di kelas kontrol juga meningkat, namun tidak signifikan, 
dari 46,77 menjadi 58,17.   
 Kesimpulan lainnya selain aspek akademik, ternyata model pembelajaran NHT berhasil 
menumbuhkan aspek non akademik seperti keaktifan dalam belajar, kekompakan, kerjasama 
dalam kelompok, saling menerima perbedaan antar anggota kelompok, keceriaan dalam 
belajar, antusiasme belajar, dan kemauan bertanya, seperti terlihat pada lembar observasi 
penerapan pembelajaran pada lampiran 2. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap yang positif terhadap penerapan pembelajaran NHT 
pada mata pelajaran Matematika. Hal ini terbukti dengan keaktifan kelompok, kekompakan 
sesama anggota kelompok, saling menerima perbedaan yang ada dalam kelompok, keceriaan 
dalam belajar, antusiasme dalam belajar yang ditunjukkan oleh semangat kerja keras siswa 
dalam mencari tahu jawaban atas masalah-masalah, serta kemauan bertanya setiap 
kelompok. Ketika suatu masalah yang diperhadapkan pada kurang dipahami oleh suatu 
kelompok, maka anggota dalam kelompok tidak segan-segan untuk bertanya. Sesama 
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anggota kelompok dapat bekerjasama dengan senang dan penuh semangat tanpa memikirkan 

dengan siapa mereka bekerja, namun satu kelompok dapat bekerjasama dengan baik. Ini 
merupakan salah satu segi positif dari model pembelajaran kooperatif, khususnya NHT. 
pembelajaran  
5.2  Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran, yang kiranya 
memberi sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pendidikan bagi semua pihak 
yang bersangkutan, khususnya dalam pengembangan pembelajaran matematika sebagai 
berikut:  
1. Bagi siswa 

 Minat belajar dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui penerapan model 
pembelajaran NHT. Dengan kerjasama yang yang baik dalam pembelajaran, saling menerima 
perbedaan yang ada dalam kelompok, saling menutupi kekurangan dan kelemahan satu sama 
lain, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan, maka tujuan bersama dapat tercapai 
dengan baik. Mencoba untuk menyukai sesuatu, termasuk dalam peljaran adalah langkah 
pertama untuk mencintai pengetahuan dan akal budi, dan kebijaksanaan, sehingga tercipta 
generasi muda anak-anak cerdas dan berbakat untuk membangun negeri ini ke arah yang 
lebih baik.  
2. Bagi guru:  

 Penggunaan berbagai macam model pembelajaran dapat dijadikan alternatif untuk 
meningkatkan minat belajar dan sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu model 
pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar matematika, dan pada akhirnya 
akan meningkatkan hasil belajar siswa adalah model pembelajaran yang melibatkan seluruh 
siswa dalam menelaah bahan pelajaran yang tercakup dalam suatu materi, seperti model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Dengan menerapkan model 
pembelajaran NHT di ruang kelas, maka diharapkan siswa mencapai suatu kebermaknaan 
pembelajaran yang dilakukan, sehingga meningkatkan minat dan daya tarik siswa terhadap 
pembelajaran matematika, khususnya materi pokok mengenal sifat-sifat bangun datar, yang 
pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan hasil belajar siswa.  
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3. Bagi sekolah  

 Penelitian dengan judul efektivitas pembelajaran matematika dengan penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) seperti yang dilakukan 
ini terbukti berhasil meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, sehingga model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat menjadi bahan kepustakaan tentang 
pelaksanaan pembelajaran inovatif bagi sekolah dalam mengembangkan perangkat 
pendidikan yang memberdayakan siswa aktif dan partisipatif melakukan pembelajaran dalam 
rangka meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang 
dapat dipakai untuk memberdayakan siswa aktif dan partisipatif dalam rangka meningkatkan 
minat dan hasil belajar siswa salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads together (NHT). 
 Selain itu peningkatan kualitas sekolah dapat diusahakan dengan pengembangan 
pembelajaran baru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dalam membelajarkan siswa. Dengan demikian, kualitas sekolah akan 
tercermin pada kemampuan sekolah tersebut dalam mengembangkan perangkat pendidikan, 
khususnya model-model pembelajaran yang memberdayakan siswa aktif dan partisipatif 
melakukan pembelajaran, yang akhirnya berimplikasi pada minat belajar dan hasil belajar 
siswa.  
4. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian yang dilakukan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, khususnya 
dalam mengontrol suatu variabel lainnya yang turut mempengaruhi jalannya eksperimen. Hal 
ini dikarenakan waktu penelitian yang begitu singkat dan kelemahan kemampuan peneliti 
dalam melakukan eksperimen ini. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar memperhatikan 
banyak variabel dalam penelitian yang turut mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar 
siswa. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengontrol variabel dari luar diri siswa, yakni model 
pembelajaran yang diterapkan di kelas kemudian diuji efektivitasnya terhadap minat belajar 
dan hasil belajar siswa. Sebenarnya. Ada kemungkinan bahwa minat belajar dan hasil belajar 
siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa sendiri, misalnya faktor biologis seperti 
kesehatan, fisik, dan jenis kelamin, dan faktor psikologis seperti bakat, minat, dan lain-lain. 
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Oleh sebab itu, sangat disarankan kepada peneliti selanjutnya agar memperhatikan lebih 

banyak variabel yang mempengaruhi jalannya eksperimen.  
Selain kelemahan dalam mengontrol variabel yang turut mempengaruhi jalannya 

eksperimen, kelamahan lainnya yang dirasakan oleh peneliti adalah berkaitan dengan waktu 
yang digunakan untuk penelitian, hendaknya relatif lebih lama lagi agar penggunaan 
penerapan model pembelajaran NHT ini bisa lebih maksimal. Semoga penelitian ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


