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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak 2 

siklus dimana tiap siklus terdiri atas 2 kali pertemuan, maka di dalam hasil 

pnelitin dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together Dalam Mata Pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam dengan menggunakan media gambar, dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII semester I tahun ajaran 2017/2018 

Mts Lemo bajo.  

1. Model pembelajaran kooperatif tipe number head together menggunakakan 

media gambar dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar dengan 

nilai ketuntasan siswa pada pra-siklus dengan jumlah nilai 1812, nilai rata-

rata 7,248 %, nilai ketuntasan 36 %, dan nilai ketidak tuntasan 64%. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus I memiliki peningkata hasil beajar dengan 

jumlah nilai 1929, nilai rata-rata 7,716 %, nilai ketuntasan 68 % dan nilai 

ketidak tuntasan 32 % memikili peningkatan secara signifikan dari pra-

siklus ke siklus I sebanyak 6,456%, dan Pada pelaksanaan tindakan siklus II 

memiliki peningkatan hasil beajar dengan jumlah nilai 2014, nilai rata-rata 

8,056 %, nilai ketuntasan 92 % dan nilai ketidak tuntasan 8 %, peningkata 

secara klasikal dari siklus I ke suklus II adalah 4,406%.  
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2. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila minimal 80% siswa telah mencapai 

nilai 75 pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas VIII Mts Lemo 

bajo  Tahun Ajaran 2017/2018. 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Head Together adalah 

pembelajaran yang menekankan pada kegiatan siswa dalam bentuk pembagian 

kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih untuk memecahkan masalah dalam proses 

pembelajaran. Metode pembelajaran kooperatif tipe number head together (NHT) 

yang beriorentasi pada proses belajar siswa dengan kemampuan yang heterogen 

tanpa membedakan ras, suku, agama dan budaya. Dalam metode Kooperatif Tipe 

Number Head Together dengan meggunakan media gambar ini dapat menambah 

wawasan dan motivasi belajar siswa agar yang lebih mendalam serta mampu 

mencapai tujuan pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif serta mengajak 

berfikir dan mampu mencapai tujuan yang maksimal. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Number Head Together dalam proses belajar mengajar dan diharapkan selalu 

mencoba atau meneliti setiap strategi pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa sehingga strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan materi 

yang diajarkan dan dapat meningktakan proses dan hasil belajar siswa. 

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, hendaknya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif rujukan. Adapun 
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kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan refleksi demi penyempurnaan penelitian yang lainnya dimasa 

yang akan datang. 
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