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BAB V 

    SIMPULAN DAN SARAN 

           Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah di uraikan pada bab IV.  

A. Simpulan 

    Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Rencana pembelajaran dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA tentang struktur dan fungsi tumbuhan 

melalui penerapan model Cooperative Learning tipe NHT (Numbered 

Heads Together) di kelas IV SDN Ciwangun pada siklus I, dipersiapkan 

sesuai dengan observasi awal. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I pada umumnya memiliki komponon-komponen RPP  yang sama 

dengan RPP pada umumnya. penerapan model kooperatitif tipe NHT ini 

terinci secara jelas dalam langkah-langkah pembelajaran, dimulai dari 

persiapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang berisi langkah-langkah 

NHT, sampai media penunjang pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh 

guru ataupun siswa. RPP pada siklus II merupakan perbaikan langkah-

langkah pembelajaran siklus I. Pada langkah-langkah inti pembelajaran 

siklus II, penerapan model kooperatif tipe NHT dimaksimalkan agar tidak 
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ada satu langkah pembelajaran tidak terlewati, sehingga pada siklus II 

proses pembelajaran berjalan lancar dan maksimal, siklus II ini merupakan 

proses pembelajaran akhir yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

IPA pada penelitian di SDN Ciwangun. 

2.  Pada pelaksanaan penerapan model kooperatif tipe NHT, aktivitas 

guru dan aktivitas siswa di kelas IV SDN Ciwangun selama proses 

pembelajaran mengalami peningkatan, hal ini terbukti dari keingin tahuan 

siswa terhadap penerapan model koperatif tipe NHT dalam proses 

pembelajaran, siswa antusias, mau bekerjasama dengan temannya, 

langkah-langkah pembelajaran NHT dapat terlewati dengan baik serta 

semangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Aktifitas guru tidak 

mendominasi lagi dalam pembelajaran, sebab guru berperan sebagai 

fasilitator untuk siswa, seluruh siswa antusias  dan aktif.  

3. Hasil belajar siswa kelas IV SDN Ciwangun setelah menggunakan 

penerapan model kooperatif tipe NHT pada mata pelajaran IPA pada 

materi struktur dan fungsi tumbuhan menunjukkan adanya peningkatan. 

Hal ini terlihat dengan peningkatan hasil belajar siswa yang telah 

memenuhi KKM pada siklus 1 60,6% sebanyak 20 orang siswa. Pada 

siklus II nilai belajar siswa meningkat , siswa yang memenuhi nilai KKM 

menjadi 84,8% sebanyak 28 orang siswa. Presentase kenaikan nilai 

kognitif setelah menggunakan penerapan model Cooperative Learning tipe 
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NHT dari siklus I sampai siklus II sebesar 24,2% . Sedangkan presentase 

kenaikan nilai kognitif dari pra siklus yaitu 48,8%. Rata-rata nilai kelas 

pada siklus I yaitu 60,0% dan pada siklus terakhir yaitu siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 70,3%.  

B. Saran  

           Dalm upaya meningkatkan dan mencari solusi untuk memecahkan 

masalah dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar khususnya tentang materi 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan, berikut ini dikemukakan saran sebagai 

berikut sebagai bahan pertimbangan. 

1. Bagi guru/peneliti lain 

 Dalam mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan 

penerapan kooperatif tipe NHT , guru perlu memperhatikan langkah-

langkah yang terdapat dalam penerapan model Cooperative Learning tipe 

NHT, harus tahu manfaat dan fungsi penerapan model pembelajaran ini, 

agar proses pembelajaran terlihat lebih menarik minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran dengan rasa senang serta antusias, guru juga harus 

lebih memperhatikan dengan baik perannya agar peran guru tidak 

mendominasi pada saat pembelajaran berlangsung. Rencana pembelajaran 

ini juga memerlukan banyak aktivitas serta peran serta siswa agar proses 

pembelajaran lebih bermakna dan pnerapan dalam langkah-langkah 
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pembelajaran dapat dilalui sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. 

2. Bagi sekolah 

 Sekolah sebagai lembaga formal, hendaknya lebih memfasilitasi 

media pembelajaran yang diperlukan oleh guru pada saat melaksanakan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan penerapan model Cooperative 

Learning tipe NHT , sehingga tujuan pada pembelajaran IPA dapat 

tercapai  dengan maksimal. 

3. Bagi siswa 

 Siswa yang pintar harus mampu memotivasi dirinya untuk lebih baik 

dalam belajar sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat dan dilibatkan 

untuk membimbing siswa yang masih belum memenuhi KKM. Dalam 

pembelajaran IPA khususnya siswa hendaknya memiliki sikap kritis dan 

terbuka pada guru sehingga jika ada sesuatu yang kurang dimengerti dalam 

proses pembelajaran siswa tidak ragu untuk bertanya. 

 Penelitian ini bukan merupakan hasil yang sempurna, masih banyak 

temuan-temuan berupa kekurangan dalam penelitian ini, hal ini disebabkan 

keterbatasan waktu dan wawasan peneliti dalam mendeskripsikan dan 

membahas permasalahan dalam penelitian. Sehingga perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai penerapan model Cooperativ Learning 

tipe NHT (Numbered Heads Together) pada pembelajaran IPA, maupun 
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disiplin ilmu lainnya, penelitian juga dapat dilakukan pada kelas yang 

berbeda untuk melihat keefektipan model pembelajaran ini, sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna. 

 


