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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data, serta uji hipotesis 

terhadap hasil penelitian dari penggunaan model pembelajaran kooperatif NHT 

dan SNH pada kompetensi dasar : mendeskripsikan gejala-gejala di atmosfer dan 

hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan dengan materi atmosfer  pada 

peserta didik kelas VII-B, VII-C, VII-C di SMPN 2 Sukatani, kabupaten Bekasi, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terdapat perbedaan antara skor  pre test dengan post test pada kelas eksperimen 

satu (sebelum dan sesudah perlakuan), perbedaan ini terjadi karena di kelas 

eksperimen pertama menggunakan metode pembelajaran yang tidak biasa 

didapatkan oleh peserta didik yaitu pembelajaran kooperatif NHT pada  

kompetensi dasar: mendskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan 

hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan pada materi atmosfer, dengan  

metode ini peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara kelompok. 

2. Terdapat perbedaan antara skor pre test dengan post test pada kelas eksperimen 

dua (sebelum dan sesudah perlakuan) pada kompetensi dasar: mendeskripsikan 

gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap 

kehidupan, pada materi atmosfer, adanya perbedaan ini karena pada kelas 

eksperimen kedua guru menggunakan pembelajaran SNH yang belum pernah 

didapatkan oleh peserta didik. Peserta didik disuruh untuk mempelajari dan 

memahami materi pembelajaran melalui kerjasama dengan peserta didik dalam 

kelompoknya maupun dengan peserta didik pada kelompok lain yang memiliki 

nomor dan tugas yang sama terutama untuk tugas yang sulit. 

3. Terdapat perbedaan antara skor pre test dengan post test pada kelas kontrol 

(tidak diberikan perlakuan) pada kompetensi dasar mendeskripsikan gejala-

gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap 
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kehidupan, dalam materi atmosfer, perbedaan ini terjadi karena peserta didik 

mendapatkan pembelajaran konvensional.  

4. Tidak terdapat perbedaan pemahaman siswa antara kelas eksperimen satu 

dengan kelas eksperimen dua, hal ini disebabkan metode pembelajaran 

kooperatif NHT yang digunakan dalam kelas eksperimen satu dengan 

pembelajaran kooperatif SNH dan pada kelas eksperimen kedua sama-sama 

menjadi sesuatu yang baru bagi peserta didik sehingga dengan penuh semangat 

mereka mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru. 

5. Terdapat perbedaan pemahaman peserta didik antara kelas eksperimen satu 

dengan kelas kontrol setelah diberikan perlakuan, perbedaan ini terjadi karena 

pada kelas eksperimen pertama peserta didik mendapatkan pembelajaran 

kooperatif NHT yang tidak biasanya sedangkan pada kelas kontrol peserta 

didik mendapatkan metode pembelajaran yang telah terbiasa mereka dapatkan. 

6. Terdapat perbedaan pemahaman siswa antara kelas eksperimen satu dengan 

kelas kontrol setelah diberikan perlakuan, perbedaan ini terjadi karena pada 

kelas eksperimen kedua peserta didik memperoleh pembelajaran SNH yang 

merupakan metode pembelajaran tidak biasa diterima oleh peserta didik 

sedangkan pada kelas kontrol peserta didik mendapatkan pembelajaran yang 

telah biasa mereka dapatkan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian di atas, penulis 

menggunakan rekomendasi sebagai berikut : 1. Penggunaan model pembelajaran 

kooperatif NHT dan SNH memberikan pengaruh pada kemampuan pemahaman 

siswa pada konsep pembelajaran IPS dalam kompetensi dasar: mendeskripsikan 

gejala-gejala di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan 

dengan materi atmosfer . Meskipun demikian dalam pelaksanaannya harus 

memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Dalam penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan kesulitan dalam hal 

ketersediaan waktu yang amat terbatas, terutama untuk kerja kelompok dan 
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presentasi hasil kerja kelompok. Untuk itu disarankan bagi guru yang akan 

menerapkan model pembelajaran NHT dan SNH perlu memperhitungkan 

jumlah peserta didik dalam kelas, jumlah peserta didik yang terlalu besar akan 

membutuhkan banyak waktu untuk presentasi.  

b. Materi pembelajaran yang dipilih dalam pembelajaran kooperatif NHT dan 

SNH hendaknya dibatasi sehingga peserta didik benar-benar dapat menguasai 

konsep pembelajaran secara optimal. 

c. Setelah dilakukan penelitian ternyata pembelajaran kooperatif dengan jumlah 

anggota masing-masing kelompok yang terlalu banyak menyebabkan peserta 

didik kurang bertanggung jawab terhadap hasil belajar kelompoknya, mereka 

lebih banyak bergurau. Untuk itu disarankan bagi guru yang ingin menerapkan 

pembelajaran kooperatif terutama tipe NHT dan SNH jumlah peserta didik 

dalam setiap kelompok pembelajaran hendaknya tidak lebih dari empat orang 

sehingga kerjasama yang terjadi antara peserta didik dalam kelompok 

kooperatifnya lebih maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peserta 

didik. 

d. Dari pengalaman penelitian yang telah dilaksanakan ternyata pembelajaran 

kooperatif dengan menggunakan media audio-visual kurang efektif dilakukan 

pada ruang kelas biasa. Pembelajaran kooperatif NHT dan SNH yang 

memanfaatkan media pembelajaran audio-visual hendaknya dilakukan di kelas 

khusus untuk multi media, sehingga pembelajaran yang diharapkan sampai 

pada peserta didik secara optimal. 

e. Berdasarkan pengalaman penerapan pembelajaran kooperatif NHT dan SNH 

pada sekolah yang telah dipilih oleh peneliti terutama dalam kriteria penentuan 

anggota kelompok kooperatif yang oleh peneliti hanya dilakukan berdasarkan 

potensi akademik peserta didik saja ternyata tidak dapat sepenuhnya 

menghasilkan kerjasama pembelajaran seperti yang diharapkan oleh guru.  

Untuk itu disarankan bagi guru yang akan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif terutama tipe NHT dan SNH mempunyai pemahaman dan 
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pengetahuan yang banyak tentang peserta didiknya terutama kemampuan 

akademik dan interaksi sosialnya. 

 


