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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian seperti telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di Kelas IV SD Negeri 1 

Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Kesimpulan hasil penelitian ini didasarkan atas 

hasil evaluasi penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang dilakukan pada setiap 

akhir siklus pembelajaran. Sebelum pelaksanaan tindakan (pra penelitian) nilai rata-

rata siswa hanya mencapai 69.85 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 65%. 

Setelah siklus I, hasil belajar siswa meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 72,90 

dan persentase ketuntasan sebesar 70%. Selanjutnya, hasil evaluasi siklus II, nilai 

rata-rata kelas meningkat menjadi 76,50 dan persentase ketuntasan belajar sebesar 

95%. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini dinyatakan terbukti dan disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di Kelas IV SD Negeri 1 

Kolono. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian seperti telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru di sekolah, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

agar dapat diaplikasikan sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran di 

kelas untuk meningkatkan prestasi siswa dan juga untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran.  

2. Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, guru diharapkan 

dapat melakukan penilaian kompetensi siswa secara komprehensip, tidak 

hanya dari aspek kognitif melainkan juga mencakup aspek afektif dan 

psikomotorik. Hal ini perlu ditekankan mengingat penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT sesungguhnya sangat baik untuk 

mengembangkan nilai-nilai afektif (sikap dan perilaku sosial) peserta didik, 

dimana dalam pembelajaran dengan metode NHT siswa dikondisikan untuk 

saling berbagi, bekerjasama, dan peduli terhadap teman kelompoknya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan 

dalam kajian yang lebih komprehensip untuk mengetahui apakah penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe numbered head together juga dapat 

diterapkan pada mata pelajaran yang lain. 

 

 

 

 


