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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang peneliti dapatkan berdasarkan dari penelitian yang 

dilakukan peneliti dalam empat siklus terhadap penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada mata 

pelajaran IPS-Sejarah adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan kesimpulan peneliti bahwa dalam tahap perencanaan 

membuat desain pembelajaran IPS-Sejarah ini banyak sekali hal 

yang peneliti temukan. Bahwa di dalam tahap perencanaan antara 

guru mitra dan peneliti harus menyepakati dan memahami 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat 

pelaksanaan penelitian berlangsung. Hal ini untuk meminimalisir 

kesalahaan-kesalahan yang terjadi pada saat penelitian 

dilaksanakan di dalam kelas. Pembagian tugas di dalam penelitian 

pun harus ditentukan dan disepakati bersama pada saat tahap 

perencanaan ini. Pemahaman antara guru mitra dan peneliti 

terhadap model pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

penelitian harus disamakan terlebih dahulu persepsinya, sehingga 

pada saat penelitian tidak terjadi benturan ataupun ketidaksesuaian 

yang terjadi antara apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi 
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di lapangan. Dalam penelitian ini pun guru mitra dengan peneliti 

baru bisa selaras antara perencanaan yang dibuat dengan 

pelaksanaan penelitian di dalam kelas terjadi pada saat tindakan 

siklus ke-4 dilaksanakan. Hal tersebut bisa terwujud pada saat 

tindakan siklus ke-4 dikarenakan koordinasi dan komunikasi yang 

dijalin antara guru mitra dengan peneliti sangat baik. Pada saat 

setiap tindakan siklus telah selesai dilakukan, peneliti dan guru 

mitra melakukan refleksi terhadap kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada saat pelaksanaan penelitian dilakukan. 

2. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengenai 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Togther (NHT) yang telah dilaksanakan selama empat siklus tidak 

luput dari berbagai hambatan-hambatan yang ditemui oleh guru 

mitra dan peneliti. Adapun hambatan-hambatanya yang ditemui 

pada saat pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Guru mitra belum terbiasa dalam menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT). Sehingga ketika model NHT ini diterapkan di kelas 

VII B tidak sesuai dengan langkah-langkah teknik dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT). 

b. Dikarenakan waktunya yang terbatas ketika model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
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(NHT) di terapkan, sehingga para siswa tidak leluasa dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

c. Di dalam pembentukan kelompok masih adanya siswa yang 

tidak mau masuk kedalam kelompok yang bukan teman 

baiknya atau siswa yang merasa kemampuan akademiknya 

tinggi tidak mau disatu kelompokan dengan siswa yang 

kemampuan akademiknya rendah. 

d. Kondisi meja siswa yang ukurannya panjang membuat siswa 

kesulitan dalam menata meja kelompoknya masing-masing 

dalam upaya untuk menunjang model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Heads Together (NHT) secara optimal. 

e. Tanggung jawab siswa secara individu masih terlihat rendah. 

Hal ini terlihat pada saat pengerjaan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang diberikan oleh guru mitra ada sebagian kecil siswa 

yang masih mengobrol atau bercanda dengan teman satu 

kelompoknya. 

3. Penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dapat meningkatkan tanggung jawab kerjasama 

siswa hal ini dengan dibuktikan dengan meningkatnya tanggung 

jawab individu siswa seperti merapikan kembali bangku dan 

mejanya sendiri ketika pembelajaran IPS-Sejarah telah selesai, 

menjaga kebersihan kelas tanpa disuruh oleh guru yang 

bersangkutan, pada saat pembelajaran IPS-Sejarah/diskusi lebih 
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tertib dan tidak gaduh, berani untuk mengemukakan pendapat dan 

mengajukan pertanyaan, menghargai pendapat orang lain dan tidak 

memotong pembicaraan teman. Selain itu untuk tanggung jawab 

siswa secara kelompok seperti : mengerjakan LKS tepat waktu, 

saling membantu satu sama lain dalam belajar dan selalu siap 

ketika di tunjuk oleh guru mitra untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya. Meningkatnya minat dan partisipasi siswa 

terhadap pembelajaran IPS-Sejarah. Meningkatnya tanggung 

jawab siswa ketika pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran IPS-

Sejarah yang setiap siklusnya mengalami peningkatan. 

4. Adapun solusi dari hambatan-hambatan yang ditemui peneliti pada 

saat pelaksanaan penelitian berlangsung adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) kepada guru mitra pada saat diskusi 

balikan terjadi. Sehingga guru mitra dapat melaksanakan 

langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT)  secara sistematis. Selain itu guru mitra 

juga dapat memberikan pengarahan yang jelas dan sistematis 

kepada siswa tentang langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  secara 

sistematis, sehingga siswa dapat lebih memahami model 
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pembelajaran tersebut. Dengan demikian tidak akan ada lagi 

kekeliruan dalam pelaksanaan model pembelajaran tersebut 

diatas. 

b. Kemampuan guru mitra harus senantiasa ditingkatkan secara 

optimal untuk meningkatkan profesionalisme guru dengan 

menambah wawasan pengetahuan baik mengenai model 

pembelajaran, media pembelajaran, cara pengelolaan kelas, 

materi pembelajaran, serta sering menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dalam pembelajaran IPS-Sejarah. Sehingga upaya guru mitra 

untuk mengefisienkan dan mengefektifkan waktu pembelajaran 

IPS-Sejarah dapat terealisasi dengan baik. 

c. Guru mitra berusaha menumbuhkan kepercayaan diri siswa yang 

memiliki kemampuan akademik yang rendah agar tidak 

tergantung kepada siswa dengan kemampuan akademik yang 

tinggi. 

d. Cara mengatasi permasalahan mengenai penataan bangku dan 

meja dalam penataan ruang kelas pada saat penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT)  

yaitu dengan cara memberikan penjelasan dan pengarahan serta 

pemberian denah duduk setiap kelompok dari guru mitra. 

Sehingga setiap kelompok tahu posisinya masing-masing. 

 



 

Candra Permana, 2012 
Penerapan Metode Pembelajaran (Cooperative Learing) Tipe Numbered Heads Together Dalam 
Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata Pelajaran IPS-Sejarah 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

e.  Salah satu upaya untuk meningkatkan tanggung jawab siswa 

secara individu adalah dengan cara memberikan reward dalam 

bentuk memberikan hadiah dalam bentuk makanan ringan, 

memberikan tepuk tangan, memberikan pujian, serta dengan 

cara memberikan nilai tambah kepada kelompok yang 

mendapatkan predikat kelompok terbaik. Sehingga hal ini akan 

memacu setiap anggota kelompok untuk dapat bekerja sama dan 

mengerjakan LKS dengan sungguh-sungguh. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) pada mata pelajaran IPS-Sejarah ini, banyak hal yang dapat 

dipelajari oleh berbagai pihak yang akan melakukan penelitian yang sama. 

Oleh karena itu, peneliti memberikan saran beberapa hal yang dapat menjadi 

bahan rekomendasi berbagai pihak yakni sebagai berikut :  

 

5.2.1 Bagi Guru 

Peneliti berharap guru mitra dapat menambah variasi model 

pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran IPS-Sejarah dengan 

berbagai model pembelajaran kooperatif. Salah satunya dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Hal ini 

perlu dilakukan agar minat dan keterlibatan siswa pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung lebih dinamis dan lebih baik lagi. Inisiatif dan 

kreatifitas guru mitra dalam memvariasikan kegiatan pembelajaran IPS-

Sejarah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) menjadi alternatif cara yang dapat 

dikembangkan lagi agar pembelajaran IPS-Sejarah lebih menarik lagi dan 

dapat meningkatkan aspek tanggung jawab kerjasama siswa. 

 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Bagi pihak sekolah hendaknya mendorong khususnya guru mata 

pelajaran IPS dan umumnya semua guru mata pelajaran untuk senantiasa 

menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif dalam 

setiap pembelajaran. Sehingga tercipta sebuah proses pembelajaran yang 

dinamis dan menyenangkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat 

siswa untuk belajar serta fokus terhadap mata pelajaran tersebut. Selain itu 

pihak sekolah mendorong setiap guru mata pelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan sosial seperti tanggung jawab siswa, kerjasama siswa dalam 

belajar di kelas. 

Selain itu, pihak sekolah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan oleh guru mata pelajaran dalam rangka optimalisasi proses 

pembelajaran yang berkualitas, terukur dan terarah.  
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5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang ingin meneliti tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) harus memperhatikan 

beberapa hal di bawah ini : 

1. Peneliti hendaknya menempuh perijinan untuk ijin pra-penelitian 

dan penelitian jauh-jauh hari sebelum waktu pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan. Waktu idealnya untuk mengurus perijinan 

tersebut adalah 3 bulan sebelum pelaksanaan penelitian dimulai. 

2. Peneliti harus mencari dan bekerjasama dengan guru mitra yang 

sudah kenal baik dengan peneliti. Hal ini harus dilakukan oleh 

peneliti supaya pada saat penelitian dilaksanakan akan lebih 

mudah untuk mengkomunikasikan  segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penelitian tersebut.  

3. Peneliti hendaknya memilih sekolah yang akan dijadikan tempat 

penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal peneliti. Hal ini 

harus dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan 

koordinasi dengan pihak sekolah serta untuk meminimalisir biaya 

transportasi yang dikeluarkan oleh peneliti. 

4. Hendaknya peneliti tidak menunda-nunda mengetik laporan hasil 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) maksimal sebelum 24 jam 

setelah penelitian selesai dilaksanakan, peneliti segera mengetik 

hasil laporan penelitian tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk 

meminimalisir momentum-momentum yang hilang yang terjadi 
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pada saat pelaksanaan penelitian dilaksanakan dari memori kita. 

Sehingga momentum-momentum yang terjadi pada saat penelitian 

dilaksanakan dan terekam dalam memori peneliti bisa 

terdeskripsikan dengan baik. 

5. Hendaknya peneliti memberikan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang akan dipakai pada saat penelitian 

dilakukan maksimal 1 hari sebelum pelaksanan penelitian akan 

dilaksanakan. Supaya guru mitra bisa mempelajari skenario 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 1 hari sebelumnya. 

6. Hendaknya peneliti datang 20 menit sebelum pelaksanaan 

penelitian dimulai. Hal ini harus dilakukan supaya peneliti 

memiliki waktu untuk melakukan briefing singkat terlebih dahulu 

dengan guru mitra untuk menyelaraskan kenginan  peneliti dengan 

skenario pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru mitra pada 

saat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT). Hal ini harus dilakukan oleh peneliti 

untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis dalam langkah-

langkah pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT) yang dilakukan oleh guru mitra pada saat tindakan siklus 

berlangsung.   
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7. Peneliti hendaknya mengecek peralatan elektronik yang akan 

digunakan dalam penelitian. Agar peneliti bisa mempersiapkan 

peralatan elektroniknya tersebut dengan baik, sehingga ketika  

penelitian dilakukan bisa berfungsi secara optimal.  

 


