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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered 

Head Together) dalam meningkatkan kemampuan kerja sama dan hasil belajar 

siswa kelas V di salah satu sekolah dasar kecamatan Sukasari Kota Bandung. 

Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :  

1.1.1 Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model Kooperatif tipe NHT 

(Numbered Head Together) dilakukan melalui 5 tahap yaitu (1) Penomoran 

(Numbered), (2) Pengajuan Pertanyaan (Questioning), (3) Berpikir Bersama 

(Head Together), (4) Pemberian Jawaban (Answering), (5) Penarikan 

simpulan. Pelaksanaan model ini berpusat pada siswa dimana siswa 

melakukan multiinteraksi dalam pembelajaran sehingga mengalami 

perubahan yang lebih baik dari segi kegiatan siswa dengan kelima tahapan 

model dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran.  

1.1.2 Kemampuan kerja sama pada siswa secara keseluruhan mengalami 

peningkatan walaup terdapat dua orang siswa yang mengalami penurunan. 

Peningkatan sebagaimana telah dipaparkan pada bab IV yaitu bahwa terjadi 

peningkatan kemampuan kerja sama siswa dari siklus I yang mencapai 65% 

meningkat ke siklus II sebesar 77% dan meningkat ke siklus III mencapai 

85,58%. Peningkatan dari siklus I ke siklus II terhitung naik sebesar 12% dan 

dari siklus II ke siklus III naik sebesar 8,58%. 

1.1.3 Hasil belajar siswa secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini dilihat 

dari meningkatnya hasil belajar setiap siklus pada pembahasan bab IV yang 

telah dipaparkan sebelumnya yang dimulai dari siklus I dengan nilai rata –rata 

kelas 63,70 dan meningkat pada siklus II nilai rata-rata kelas sebesar 78 dan 

pada siklus III nilai rata-rata kelas sebesar 85. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head 

Together) dapat meningkatkan kemampuan kerja sama dan hasil belajar pada 

siswa. 
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1.2 1  Rekomendasi  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dipaparkan peneliti diatas, maka 

peneliti merekomendasikan beberapa hal, diantaranya : 

1.2.1  Model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dapat 

diterapkan guna meningkatkan kemampuan kerja sama dan hasil belajar siswa. 

1.2.2 Untuk peneliti lain yang akan menggunakan model ini, peneliti menyarankan 

agar pada pelaksanaan tahapan tersebut tetap memperhatikan cara 

menyampaikan materi dimana bisa menggunakan media-media yang dapat 

menunjang kegiatan pembelajaran dan mampu membantu siswa dalam 

memahami materi. Perhatian dan motivasi serta punishment dalam pelaksanaan 

tetap harus diterapkan agar kegiatan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan yang sudah direncanakan. 

1.2.2 Pada langkah pembagian kelompok, peneliti menyarankan untuk memperhatikan 

hubungan internal antar siswa satu dengan siswa lainnya. Sehingga siswa 

semangat dalam kegiatan pembelajaran kelompok. Dan lebih baik setiap 

pertemuan menggunakan kelompok yang berbeda sehingga siswa tidak bosan. 

1.2.3 Pada langkah Head Together guru harus memberikan aturan kelompok yang 

disertai punishment seperti pengurangan poin kelompok yang terlihat anggota 

kelompoknya asyik mengobrol tidak mendiskusikan LKK, mengganggu teman 

kelompoknya, tidak mengerjakan tugasnya dan tidak saling membantu satu sama 

lain. 

 


