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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran Numbsered Heads Together dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tema 1 Organ Gerak Hewan dan 

Manusia subtema 1 Organ Gerak Hewan pembelajaran ke 3 tentang perilaku yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila di kelas V SD 

Negeri 023895 Kecamatan Binjai Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pada saat pretest yang dilakukan hanya 6 orang siswa (24%) yang tuntas 

mencapai nilai ketuntasan klasikal minimum (KKM) dengan nilai rata-rata 

55,8. Setelah dilakukan tindakan siklus I dari hasil post test I dioeroleh hasil 

belajar meningkat menjadi 17 orang siswa (68%) yang tuntas mencapai nilai 

ketuntasan klasikal minimum (KKM) dengan nilai rata-rata 70,2. Selanjutnya, 

pada siklus II juga terjadi peningkatan hasil belajar sebanyak 24 orang siswa 

(96%) yang tuntas mencapai nilai ketuntasan klasikal minimum (KKM) dengan 

nilai rata-rata 85,4. 

2. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran terus mengalami peningkatan dari 

pertemuan pertama siklus I dengan rata-rata 70,83%, meningkat pada 

pertemuan kedua siklus I menjadi 75%, kemudian meningkat pada pertemuan 
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pertama siklus II menjadi 79,16%, serta meningkat hingga pertemuan kedua 

siklus II menjadi 83,33% dan tergolong kategori baik. 

3. Model pembelajaran Numbered Heads Togeteher dapat membantu siswa untuk 

saling berinterakasi antar sesama siswa, saling membantu temannya dalam 

kerja kelompok dan siswa lebih bertanggung jawab akan tugas yang telah 

diberikan, sehingga dapat mempermudah siswa untuk memahami materi ajar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan maka saran 

peneliti adalah : 

1. Kepada guru, disarankan untuk menggunakan model pembelajaran Numbered 

Heads Together sebagai alternative untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan merencanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 

2. Kepada siswa, diharapkan untuk lebih aktif dan lebih giat dalam kegiatan 

pembelajaran dikelas baik secara individual maupun kelompok agar hasil 

belajar siswa meningkat sesuai yang diharapkan. 

3. Kepada kepala sekolah, agar dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk 

siswa serta mendorong para guru untuk menerapkan model pembelajaran 

Numbered Heads Together dalam kegiatan belajar mengajar dikelas. 

4. Kepada peneliti, kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang 

berguna untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian berikutnya.  

 




