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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

2.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1) Media podcast dengan model ADDIE layak digunakan berdasarkan validasi 

dari ahli materi, ahli bahasa, ahli media dan respon peserta didik kelas XII. 

Dengan revisi dari ahli materi berupa penyuntingan ulang pada potongan 

suara dan peserta didik berupa penyuntingan latar belakang musik. 

2) Aktivitas belajar siswa yang diukur dengan lembar observasi dengan lima 

indikator yaitu berpikir kompleks, memproses informasi, berkomunikasi 

efektif, bekerjasama dan berdaya nalar efektif dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe number head together dengan bantuan media powerpoint 

menunjukkan kriteria baik dan dengan bantuan media podcast menunjukkan 

kriteria sangat baik. 

3) Tidak terdapat perbedaan signifikan pada aktivitas belajar siswa dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe number head together dengan bantuan 

media powerpoint (kontrol) dan model pembelajaran kooperatif tipe number 

head together dengan bantuan media podcast (eksperimen). 

4) Hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

number head together dengan bantuan media powerpoint dan media podcast 

keduanya mengalami kenaikan jumlah peserta didik yang tuntas memenuhi 

KKM. 

5) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar kognitif siswa dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe number head together dengan bantuan 

media powerpoint (kontrol) dan model pembelajaran kooperatif tipe number 

head together dengan bantuan media podcast (eksperimen). 
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2.2. Implikasi  

Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe number head 

together dengan bantuan media podcast untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa memiliki implikasi kepada: 

1) Media podcast KD 3.8 Prinsip Dasar Pengolahan Hasil Ikan layak digunakan 

untuk menjadi alternatif media pembelajaran di SMK Negeri 1 Cibadak pada 

jurusan Agroindustri. 

2) Media podcast dapat digunakan dalam pembelajaran daring maupun luring 

dengan syarat memiliki koneksi internet, perangkat komputer atau 

smartphone. 

3) Model pembelajaran kooperatif tipe number head together cocok digunakan 

dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa karena bisa 

meningkatkan berpikir kompleks, memproses informasi dan berdaya nalar 

siswa menjadi lebih baik. 

4) Media podcast cocok digunakan dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa karena media podcast yang bisa digunakan secara berulang dan 

didengarkan dimana saja dan kapanpun yang membuat siswa dapat 

meningkatkan pengetahuannya. 

5) Media podcast hanya berfokus pada aktivitas siswa dalam pembelajaran 

daring (terbatas) dan peningkatan hasil belajar kognitif saja, belum dapat 

terbukti pada peningkatan hasil belajar pada aspek afektif dan psikomotor 

siswa. 

2.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

number head together dengan bantuan media podcast untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa, penulis mengajukan rekomendasi dalam rangka pengembangan 

penelitian lebih lanjut diantaranya : 

1) Bagi peneliti selanjutnya, model pembelajaran kooperatif tipe number head 

together maupun media podcast dapat dikembangkan untuk meningkatkan 
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aspek afektif dan psikomotor untuk memaksimalkan penggunaan media 

podcast terhadap peningkatan pengetahuan, selain itu pelaksanaannya bisa 

dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung. Media podcast dapat 

diterapkan dengan model pembelajaran lainnya agar untuk melihat 

fleksibilitas media terhadap model pembelajaran lainnya. 

2) Bagi peserta didik, gunakan sumber belajar lebih dari satu untuk lebih 

memahami materi yang diberikan, mengkondisikan kuota dan jaringan 

internet jika ada pembelajaran daring dan mengkomunikasikan berbagai 

kendala yang dialami ketika pembelajaran berlangsung guna melancarkan 

proses pembelajaran.  

3) Bagi guru, dapat memanfaatkan dan mengembangkan model pembelajaran 

kooperatif tipe number head together maupun media podcast untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran. 

4) Bagi sekolah, mendukung media podcast untuk diterapkan pada proses 

pembelajaran di sekolah. 


