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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan 

penerapan model numbered head tugether  dalam peningkatan aktivitas belajar 

siswa pada pokok pembelajaran perjuangan mempersiapkan kemerdekaan 

indonesia di kelas V SD Negeri 196836 limau manis tanjung morawa dapat ditarik 

kesimpulan. 

a. Dengan menggunakan model numbered head together dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada pokok pembahasan perjuangan mempersiapkan 

kemerdekaan indonesia, hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas 

belajar siswa pada setiap pertemuan.  

b. Terdapat peningkatan aktivitas siswa secara individual dalam setiap 

pertemuan dapat kita lihat dari 29 siswa terdapat 29 siswa yang mengalami 

peningkatan dalam setiap pertemuan. 

c. Terdapat peningkatan nilai rata-rata kelas pada setiap pertemuan. Pada 

siklus I pertemuan I nilai rata-rata kelas adalah 46,56 dan pertemuan II nilai 

rata-ratsa kelas adalah 65,47. Pada siklus II pertemuan I nilai rata-rata kelas 

adalah 71,3 sedangkan pada p[ertemuan II nilai rata-rata kelas adalah 84,83. 

d. Pada Siklus I pertemuan I jumlah siswa yang aktif  dalah 6 orang  dengan 

persentase siswa 22,22%, pada pertemuan II  jumlah siswa yang aktif adalah 

17 orang dengan persentase siswa adalah 62,96%. Pada siklus II pertemuan 

I jumlah siswa yang aktif adalah 21 orang dengan persentase 77,77%, pada 

pertemuan II jumlah siswa yang aktif 27 orang dengan persentase 100%. 
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5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang telah diambil maka dapat ditarik kesimpulan dari 

kesimpulan ini adalah: 

a. Siswa sebaiknya terlibat aktif dalam sebuah proses pembelajaran karena 

aktivitas belajar belajar siswa akan meningkatkan keberhasilan belajar siswa. 

b. Pengajaran IPS dengan menggunakan metode konvensional akan membuat 

siswa bosan. Karena itu guru perlu menggunakan model-modelyang lain 

seperti model numbered head together. 

c. Sebagai tenaga pengajar guru disarankan untuk  lebih aktif lagi dalam 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) karna penelitian yang 

dilakukansangatlah berguna demi meningkatkan kinerja guru.  

d. Saranbagi peneliti dan pengkaji hendaknya terus mengkaji berbagai macam 

model agar dapat menjadi sebuah referensi ketika akan mengajar di masa yang 

akan datang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


