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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang dikemukakan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi antara siswa 

kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol sebelum perlakuan. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi antara siswa 

kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol setelah perlakuan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian bahwa siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Cooperative learning metode diskusi teknik Numbered heads 

together lebih baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah.  

3. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas eksperimen pada mata pelajaran 

ekonomi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Hal ini terlihat dari data 

yang menunjukkan peningkatan dalam mata pelajaran ekonomi pada siswa 

kelas eksperimen sebelum dan setelah diberikan model pembelajaran 

Cooperative learning metode diskusi teknik Numbered heads together.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti mengajukan 

saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative learning metode 

diskusi teknik Numbered heads together dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran yang perlu dipertimbangkan oleh guru untuk dipergunakan, 

karena model ini dapat mengembangkan keaktifan siswa, kreatifitas dan 

prestasi dalam belajar. 

2. Siswa harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompoknya serta 

harus saling kerjasama dalam kelompoknya agar semua potensi yang ada 

dalam setiap siswa dapat berkembang. 

3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengkaji dan menelaah mengenai 

pengembangan model pembelajaran Cooperative learning metode diskusi 

teknik Numbered heads together secara lebih luas dan mendalam agar 

pengembangan model pembelajaran Cooperative learning metode diskusi 

tehnik Numbered heads together menjadi semakin efektif dan menjadi lebih 

baik. 

 

 


