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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka 

ditarik simpulan bahwa: 

1. Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) pada materi bentuk aktifitas ekonomi di Kelas IV SD Negeri 7 

Sawerigadi dalam meningkatkan hasil belajar siswa dilakukan sesuai prosedur 

tindakan penelitian yaitu yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, 

analisis dan refleksi. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi aktifitas siswa 

dan guru yang dilaksanakan selama dua siklus. Pada aktivitas guru siklus I 

mencapai 53,33% pada pertemuan pertama sementara pertemuan ke dua 

mencapai 66,66% dan. Aktifitas siswa pada siklus I mencapai 44,44% pada 

pertemuan pertama sementara di pertemuan ke dua mencapai 66,66%, Adapun 

pada siklus II hasil aktifitas guru dan siswa terjadi peningkatan. Aktifitas guru 

pada siklus II mencapai 86,66% pada pertemuan pertama, sedangkan 

pertemuan ke dua mencapai 100% sedangkan aktifitas siswa siklus II 

mencapai 77,77% pada pertemuan pertama, sedangkan pertemuan ke dua 

mencapai 100%. 

2. Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together 

(NHT) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bentuk aktifitas 

ekonomi di Kelas IV SD Negeri 7 Sawerigadi hal ini dapat dilihat dari hasil 

sebelum tindakan memperoleh ketuntasan belajar siswa. 
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Sebesar 40% dengan rata-rata sebesar 56,6. dan setelah tindakan siklus I 

persentase ketuntasan belajar mencapai 60% dengan nilai rata-rata 72,0. 

Ketuntasan belajar setelah siklus II mencapai 90% dengan nilai rata-rata 87,5%. 

Kenaikan persentase ketuntasan belajar pada siklus II ini teh memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75. 

5.2. Limitasi 

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini terletak pada proses 

penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian terdapat kendala dan 

hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian 

ini adalahWaktu dan tempat penelitian. kurangnya fasilitas di sekolah seperti, 

komputer dan printer menyulitkan peneliti untuk mengambil surat atau data yang 

dibutuhkan dan penelitian sempat ditunda karena waktu peneliti mengadakan 

penelitian berkenaan dengan persiapan ujian sekolah serta wali kelas di Kelas IV 

jarang masuk sekolah jadi sulit untuk berkomunikasi langsung. 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru hendaknya berusaha meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajarnya, 

salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe 

Numbered Head Together (NHT) yang telah dibuktikan dalam penelitian ini. 
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2. Bagi sekolah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan guru secara efektif, 

sehingga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau rujukan pada penelitian 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa ini. 

 


