
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT tahun ajaran 2019/2020 di kelas VIII SMP Negeri 3 

Palangka Raya terlaksana sangat baik dengan presentase aktivitas guru 

sebesar 84,14% dan presentase aktivitas siswa sebesar 78,54%. Dengan 

menggunakan model pembelajaran ini membuat siswa lebih aktif selama 

proses pembelajaran, antusias, berani menyampaikan pendapat dan percaya 

diri.  

2. Hasil tes akhir materi relasi dan fungsi yang diberikan kepada 31 orang siswa 

kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020, sebanyak 

21 orang siswa tuntas dan 10 orang tidak tuntas dari 31 orang siswa.  

Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 67,74%. 

Sedangkan tingkat ketercapaian belajar siswa adalah 81,39% artinya 

penguasaan belajar siswa secara keseluruhan terhadap materi tersebut sangat 

tercapai. Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar dengan menggunakan NHT 

secara klasikal meningkat dari sebelumnya kurang dari 50% menjadi 67,74%.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 B. Implikasi 

 Penerapan pembelajaran NHT meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, sehingga pembelajaran dengan NHT dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran matematika materi relasi dan 

fungsi. 

 C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran dengan model pembelajaran 

NHT pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka 

Raya, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran dikelas, walaupun dalam penelitian 

ini terdapat kekurangannya, namun perlu dievaluasi  guna perbaikan 

kedepannya jika ingin menerapkan model pembelajaran NHT. 

2. Bagi guru, model pembelajaran NHT dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran matematika.  

3. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran NHT diharapkan: 

1) Dapat mengembangkan secara lebih baik lagi dalam menerapkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran NHT, agar mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal. 

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan matang. 

3) Dapat memperhatikan waktu pembelajaran dengan teliti agar pada saat 

menyelesaikan LKS dan saat presentasi kelompok tidak menghabiskan 

waktu terlalu lama. 



 

 
 

4) Memperhatikan waktu pembelajaran, seperti tidak memilih waktu 

pembelajaran yang diselingi dengan waktu istirahat. 

5) Saat menyimpulkan guru memberikan perhatian kepada seluruh siswa 

agar semua siswa di kelas mampu membuat kesimpulan sehingga dapat 

gambaran mengenai pemahaman siswa tentang materi yang telah 

dipelajari. 

 
  


