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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pada Bab V ini akan dipaparkan simpulan dan rekomendasi 

yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. Berdasarkan pengolahan dan analisis data pada 

pembahasan hasil penelitian dalam penerapan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Togethers untuk meningkatkan 

kerjasama siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang 

dilakukan di kelas III SDN Bandung, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kerjasama 

siswa  pada pembelajaran Bahasa Indonesia denagn menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Togethers (NHT) 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, diantaranya: (1) 

Penomoran, (2) Mengajukan pertanyaan, (3) Berpikir bersama, 

dan (4) Pemberian jawaban.   

2. Pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Togethers (NHT) dapat meningkatkan 

kerjasmaa siswa. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya aspek 

dari setiap indikator yang diamati oelh peneliti. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Togethers (NHT) dapat 

meningkatakn kerjasama siswa.  

B. Rekomendasi  

  Dalam penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Togethers (NHT) untuk meningkatkan kerjasama siswa kelas III SDN 

KPAD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran terhadap 

peningkatan keterampilan kerjasama siswa dalam pembelajaran yang 
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akan dilaksanakan peneliti lain khususnya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

 Selama mengikuti proses pembelajaran dalam kelas siswa 

disarankan agar dapat mengikuti pembelajaran secara tertib, aktif 

dan bekerjasama dengan teman kelompoknya agar hasil belajar 

siswa dan keterampilan kerjasama dengan siswa lainnya dapat 

berkembang secara optimal. Dalam setiap pembelajaran yang 

mengharuskan siswa belajar berkelompok. Siswa disarankan agar 

dapat menerima anggota kelompoknya secara terbuka tanpa 

memandang perbedaan (secara heterogen). Terlebih dalam 

penelitian ini siswa disarankan agar dapat membantu satu sama 

lain, saling menghargai, dan bekerjasama dengan teman 

kelompoknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh siswa, 

tujuan tersebut tidak lain adalah peningkatan keterampilan 

kerjasama siswa dan pemahaman secara kognitif. 

2. Bagi guru 

 Disarankan untuk guru sekolah dasar untuk menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Togethers (NHT), 

untuk meningkatakn kerjasama siswa khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini terkait pada dasarnya 

pembelajaran NHT ini dikembangkan untuk meningkatakn 

kerjasama siswa dalam proses pembelajaran. Jika dalam 

pembelajaran kelompok siswa cenderung sulit untuk bekerjasama 

dan terlihat individualis, peneliti menyarankan agar menerapkan 

model pembelajaran NHT sebagai salah satu upaya yang ditempuh. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyakini bahwa 

penggunaan pembelajaran NHT di kelas dapat meningkatkan  

keterampilan kerjasama siswa dalam berkelompok, selain itu dapat 

menjadikan pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan untuk siswa. 



69 
 

Darmiah, 2017 
PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK 
MENINGKATKAN KERJASAMA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS III  
SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

3. Bagi peneliti 

 Penerapan kooperatif tipe Numbered Heads Togethers 

(NHT) perlu dikembangkan lebih lanjut dalam penerapan dalam 

pembelajaran dikelas, khususnya dalam meningkatkan kerjasama 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ataupun pembelajaran 

lainnya. Sehingga akhirnya dapat disimpulkan penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Togethers (NHT) 

ini dapat meningkatkan kerjasama siswa pada pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran kelompok. Terlebih dalam 

penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Togethers (NHT) harus lebih mengarahkan siswa dalam 

berkelompok agar tujuan pembelajaran maupun tujuan penelitian 

dapat tercapai secara optimal. Peneliti pun meyarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk memodifikasi pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Togethers (NHT) yang disesuaikan dengan 

keadaan peserta didik ataupun lingkungan sekolah.  

 


