
 
 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian yang disajikan 

pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together  pada materi 

pokok hubungan internasional dan organisasi internasional di kelas XI IPS-3 

SMA Negeri 1 Sunggal dapat mengalami peningkatan dari hasil belajar siswa 

pada siklus I dimana rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 66,21 

dengan persentse ketuntasan klasik 13,51% sehingga dapat disimpulkan siswa 

belum berhasil mencapai nilai rata-rata dengan ketuntasan 76 pada siklus I 

maka penelitian ini dilanjutkan dengan pelaksanaan siklus I. Pada siklus II 

rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 82,43 dengan persentase ketuntasan 

klasik sebesar 86,48%  maka dapat disimpulkan siswa telah tuntas karena 

terlihat dari besarnya nilai rata-rata hasil belajar siswa. Karena pada siklus II 

siswa telah mencapai ketuntasan yang optimal maka penelitian ini cukup 

dilaksanakan sampai pada siklus ke II. 

2. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan hasil belajar siswa dapat meningkat 

dengan menggunakan model pembelajaran NHT Pada materi pokok 



 
 

pembahasan Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional serta 

Perjanjian Internasional. 

3. Pada proses pembelajaran mengenai hubungan Internasional, siswa sulit 

kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran karena siswa masih kurang 

mengerti dalam pelaksanaan model pembelajaran NHT karena pertama kali 

dilaksanakan di kelas tersebut. 

4. Pada pelaksanaan siklus II siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, 

karena sudah mengerti langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran NHT 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

5. Berdasarkan analisis data pada siklus II ada 5 orang siswa yang belum tuntas, 

penulis mengharapkan siswa lebih giat lahi belajar dan membaca berbagai 

sumber pembelajaran 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang disajikan di atas, maka 

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam kegiatan pembelajaran diharapkan guru mampu memotivasi siswa 

agar semangat dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Untuk meningkatkan mencegah rasa jenuh pada siswa, guru harus mampu 

menggunakan model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3. Guru memperhatikan kesulitan yang dihadapi siswa pada saat membahas 

materi pelajaran yang disampaikan. 



 
 

4. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa guru dapat mendesain model 

pembellajaran NHT menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

5. Guru emberikan bimbingan dan motivasi kepada sisiwa untuk meningkatkan 

keaktivan siswa selama proses belajar dan mengajar siswa berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


