
BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

  Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian ini, dapat 

disimpulkan: 

1. Terjadi peningkatan sebesar 28% aktivitas siswa dalam belajar sains pada 

materi sifat-sifat cahaya melalui penerapan pendekatan konstruktivisme 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT di kelas V SDN 010145 

Labuhan Ruku T.P 2013/2014.  

2. Terjadi peningkatan sebesar 57,1% hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat 

cahaya setelah diterapkan tindakan siklus I dibandingkan sebelum diberikan 

tindakan. Setelah dilakukan perbaikan pada siklus II, hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan sebesar 49,1% dibandingkan siklus I, serta mengalami 

peningkatan sebesar 78,1% dibandingkan sebelum diberikan tindakan 

(prasiklus). 

3. Ranah kognitif siswa yang berkembang setelah dilakukan siklus I adalah C2 

(pemahaman) sebesar 89,7% (tinggi); C1 (pengetahuan dan ingatan) sebesar 

89,1% (tinggi); C3 (aplikasi) sebesar 74,3% (tinggi); C5 (evaluasi) sebesar 

59,3% (sedang); C4 (analisis) sebesar 50,4% (sedang); dan C6 (kreasi atau 

mencipta) sebesar 31,1% (sedang). Setelah dilakukan tindakan siklus II, ranah 

kognitif siswa yang berkembang adalah C2 sebesar 100% (tinggi); C1 sebesar 

96,7% (tinggi); C3 sebesar 94,4% (tinggi); ranah C6 sebesar 75,8% (tinggi); C5 

sebesar 69,0% (sedang); dan C4 sebesar 64,2% (sedang). 
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B. Implikasi 

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pendekatan konstruktivisme 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajaar sains siswa pada materi sifat-sifat cahaya di kelas V SD. Oleh 

karena itu, penerapan pendekatan konstruktivisme dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi guru 

yang ingin menerapkan pembelajaran sains di dalam kelas untuk melibatkan siswa 

secara aktif dalam belajar sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa secara 

optimal. 

Pemberian tindakan pada siklus I dan siklus II menggambarkan bahwa ada 

beberapa kelemahan dalam pembelajaran sains. Namun, kelemahan-kelemahan 

yang ada dapat diatasi dengan baik oleh guru. Dari kegiatan analisis dan refleksi 

yang dilaksanakan setelah tindakan, diketahui terdapat peningkatan baik aktivitas 

maupun hasil belajar sains siswa pada materi sifat-sifat cahaya. Dari segi proses, 

terdapat peningkatan pada keterampilan guru dalam mengelola kelas, serta 

keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran baik pada indikator visual 

activities, listening activities, emotional activities, oral activities, writing 

activities, drawing acitivities, mental activities maupun motor activities. Adapun 

dari segi hasil, terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I 

sampai siklus II. 

Penerapan pendekatan konstruktivisme dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT yang lebih bersifat student centered (berpusat pada keaktifan 

siswa), terbukti dapat meningkatkan keterlibatan atau keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran, yaitu siswa lebih aktif dalam melakukan percobaan, 

berdiskusi dalam kelompok, aktif bertanya, menjawab pertanyaan, maupun 
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mengungkapkan pendapaat mereka, serta lebih aktif memecahkan masalah yang 

dihadapkan kepada siswa, lebih semangat, lebih percaya diri dan lebih perhatian 

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini berimplikasi pada 

penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan sehingga pada akhirnya siswa 

dapat memperoleh hasil belajar yang lebih optimal. 

 

C. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari simpulan dan implikasi di atas, diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru perlu 

ditingkatkan. Kompetensi tersebut berpengaruh pada kinerja guru dalam 

pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu, disarankan kepada kepala sekolah 

agar memotivasi guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya, misalnya 

dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas dan mengikutsertakan guru 

dalam forum-forum ilmiah seperti seminar pendidikan, diklat, dan sebagainya. 

Di samping itu, kepala sekolah juga perlu memperhatikan ketersediaan sarana 

dan prasarana pembelajaran seperti alat dan bahan yang dapat digunakan guru 

dalam melakukan percobaan untuk melaksanakan tugas mengajarnya di kelas 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu sekolah, serta meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Kepala sekolah juga diharapkan untuk 

lebih memotivasi guru agar lebih memperluas wawasan tentang berbagai 

pendekatan maupun model pembelajaran yang inovatif seperti penerapan 

pendekatan konstruktivisme dengan model pembelajaran kooperatif NHT 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Bagi Guru 

Guru diharapkan untuk lebih meningkatkan kompetensinya, misalnya dengan 

melakukan penelitian tindakan kelas dan mengikuti forum-forum ilmiah. Di 

samping itu, guru hendaknya memperluas wawasan tentang penggunaan 

pendekatan maupun model-model pembelajaran yang inovatif yang dapat 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar (berpusat pada siswa). Salah 

satunya diantaranya adalah dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme 

dan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 

Penerapan langkah-langkah pendekatan konstruktivisme dan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT juga perlu dipersiapkan dengan baik 

sehigga dapat melibatkan siswa aktif secara langsung dalam pembelajaran, 

menjadikan belajar siswa lebih menyenangkan dan bermakna sehingga pada 

akhirnya siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan untuk selalu perhatian, semangat dan aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, tidak malu atau takut bertanya kepada guru jika ada 

hal-hal yang masih kurang dimengerti, berani mengungkapkan ide atau 

pendapat, saling menghargai pendapat orang lain (teman), aktif dalam 

kegiatan diskusi kelompok maupun diskusi kelas, sehingga diharapkan dapat 

menguasai materi yang dipelajari dengan baik yang pada akhirnya dapat 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

 

 


