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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh simpulan berikut.  

Model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok operasi hitung 

bentuk aljabar kelas VII B semester gasal MTs Miftahul Huda tahun pelajaran 

2009/2010 pada siklus I rata-rata nilai 5,89 dan prosentase ketuntasan klasikal 

52,6%, pada siklus II rata-rata nilai mencapai 7,06 dan prosentase ketutasan 

klasikal 89,5%. 

 

B. Saran  

1. Dalam kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran NHT 

(Numbered Head Together) guru harus lebih memotivasi peserta didik 

dan peserta didik dituntut untuk aktif sehingga terjalin komunikasi yang 

baik antar peserta didik maupun guru dengan peserta didiknya.  

2. Meskipun penelitian tindakan kelas ini hanya sampai 2 siklus dan sudah  

mencapai indikator keberhasilan, namun guru hendaknya terus 

mengadakan penelitian selanjutnya agar kemampuan peserta didik lebih 

meningkat.  

3. Peserta didik sebaiknya dibiasakan untuk belajar kelompok dalam 

menyelesaikan masalah atau tugas tertentu bagi keberhasilan belajarnya.  

4. Peserta didik perlu dilatih untuk berani mengemukakan pendapat di 

depan teman-temannya. dengan cara memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya.  
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C. Penutup 

Alhamdulillah, dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT akhirnya 

peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Peneliti menyadari 

meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan 

kesalahan tetaplah menjadi suatu keniscayaan atas diri manusia. Peneliti 

berharap setitik usaha berupa penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri, 

guru mitra MTs Miftahul Huda Mijen Demak dan siapapun yang membaca 

hasil penelitian ini. Peneliti sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam 

berbagai hal. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa peneliti harapkan demi 

perbaikan skripsi ini ke depan serta perluasan pengetahuan keilmuan bagi 

kita semua. Di samping itu, mudah-mudahan karya kecil ini dapat 

memberikan sumbangan ilmu dalam dunia pendidikan dalam arti yang 

komprehensif.  

Akhirnya, hanya pada Allah yang menjadi tumpuan untuk memohon 

pertolongan, peneliti mengharapkan keridhaan dan petunjuk dalam mencari 

jalan yang baik dan benar sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita 

semua. Semoga ini menjadi bagian dari setetes pengetahuan yang Allah 

berikan pada umat manusia dari samudera ilmunya. Amin. 

 

 


