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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di kelas IV B SDN 07 Baruga melalui model

pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT) dengan

menggunakan alat peraga maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Presentase belajar siswa pada mata pelajaran Matematika sebelum

diterapkan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dengan

menggunakan alat peraga pada kelas IV B SDN 07 Baruga termasuk

dalam kategori kurang baik yaitu banyaknya siswa belum tuntas

belajarnya dengan nilai rata-rata kelas 62,66 dari KKM 71 dengan

presentase ketuntasannya 46,66% dan yang tidak tuntas sebesar 53,34%.

Setelah diberikan tindakan dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT

dengan menggunakan alat peraga nilai siswa semakin meningkat .Pada

siklus I diperoleh nilai rata-rata yaitu 73,66 dengan persentase ketuntasan

klasikalnya yaitu 70 % atau sebanyak 21 orang siswa sedangkan 9 orang

siswa atau siswa tidak tuntas  belajar. Pada tindakan II meningkat dengan

nilai rata-rata 83,13 dengan persentase ketuntasan klasikalnya yaitu 86,66

% atau sebanyak 26 orang siswa yang sudah tuntas dan 4 orang siswa

yang tidak tuntas belajar bahkan pada tindakan II inilah persentase

ketuntasan secara klasikal dapat mencapai ≥ 71 %. Oleh karena itu

dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered
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Head Togetherdengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan

hasil belajar matematika siswa kelas IV-B  SDN 07 Baruga

B. Saran

1. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together(NHT) dengan

menggunakan alat peraga pada siswa kelas IV B SDN 07 Baruga

dilaksanakan sebanyak dua siklus, siklus I dan siklus II. Pada pelaksanaan

siklus I siswa yang mencapai ketuntasan sebesar 70%, siklus II sebesar

86,66%. Sedangkan siswa yang belum mencapai ketuntasan paa siklus I

sebesar 30%, siklus II sebesar 46,66%.

2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together(NHT) dengan

menggunakan alat peraga pada siswa kelas IV B SDN 07 Baruga

mengalami peningkatan dari kurang baik menjadi baik. Hasil belajar pada

siklus I dari 30 siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 21 atau 70%,

siklus II sebanyak 26 atau 86,66%.

3. Adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together(NHT)

dengan menggunakan alat peraga pada siswa kelas IV-B SDN 07 Baruga.

Dapat dilihat pada peningkatan ketuntasan belajar 50,02% dari pra siklus

ke siklus I dan 85,72% dari pra siklus ke siklus II
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B. Saran

BerdasarkanhasilPenelitianTindakanKelasini,

makalebihefektifnyapelaksanaan proses belajarmengajar Matematika,

sehinggaapatmemberikanhasil yang optimal bagisiswa, penulismenyarankanhal-

halsebagaiberikut:

1. Kepada pihak sekolah agar memberikan himbauan kepada guru-guru agar

menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam melaksanakan

proses pembelajaran.

2. Bagi guru matapelajaran :

Diharapkandapatmenetukanataumemilihdanmenerapkan

modelpembelajaran yang bervariasidalammengajarkanmateri

Matematika, salahsatunyaadalahPembelajaranNumbered Head Together

(NHT) dengan menggunakan alat peraga, agar hasil yang

diharapkandapattercapai,

3. Kepadasiswa

:Diharapkanuntukterustermotivasidalammeningkatkanaktivitaspembelajar

anterhadappelajaran-pelajaran yang lainnya.

Karenapenelitianinihanyadilakukan di kelas IV B SDN 07 Baruga

padatahun ajaran 2018/2019, makaperludiadakanpenelitian yang

lebihlanjut.

4. Kepadapenelitiselanjutnya :

Hendaknyamenjadibahanperbandinganuntukmenerapkanberbagai

modelpembelajarankhususnya modelPembelajaranNumbered Head
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Together(NHT) denga menggunakan alat peraga untukmengajarkanmateri

matematika

5. Untukpenelitiandengantujuandan model yang

serupahendaknyadilakukanperbaikan-perbaikan agar diperolehhasil yang

lebih baik.
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