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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tujuan pembelajaran di SMP Negeri 1 Teras pada materi masalah 

angkatan kerja dan tenaga kerja, serta peranan pemerintah  dalam upaya 

penanggulangannya pada kelas yang di eksperimenkan yaitu kelas VIII B, 

VIII C, VIII D, VIII F dan VIII G dengan menggatakan strategi 

Numbered Head Together dapat tercapai, karena nilai KKM terpenuhi 

yaitu dengan nilai terendah 78. 

2. Hasil belajar antara kelas kontol dan kelas eksperimen nenunjukkan 

adanya perbedaan. Nilai rata-rata post test pada kelas kontrol yang di 

perlakukan dengan metode konvensional (ceramah) sebesar 73,93 %.  

sedangkan rata-rata nilai post test pada kelas eksperimen yang di 

perlakukan dengan strategi Numbered Head Together yaitu 84,56 %, dari 

pernyataan tersebut maka    di tolak dan    di terima. Artinya perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa strategi Numbered Head Together lebih 

efektif di bandingkan dengan metode konvensional (ceramah). 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan 

imlikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran IPS dengan menggunakan strategi Numbered Head 

Together lebih efektif daripada dengan metode konvensional, dan 

2. Penerapan strategi pembelajaran Numbered Head Together dapat 

digunakan sebagai altenatif guru sebagai upaya meningkatkan efektifitas 

dan meningatkan hasil belajar siswa sehingga pembelajaran dapat lebih 

interaktif, tidak monoton, dan tidak membosankan. 
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C. Saran 

Kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Guru IPS dapat memperbanyak pengetahuan tentang jenis-jenis 

pembelajaran dan penerapannya, supaya dapat meningkatkan keaktifan 

dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi siswa harus lebih aktif, displin dan bertanggung jawab dalam proses 

belajar mengajar, dalam hal ini khususnya pada pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Numbered Head Together, siswa dapat 

bersemangat dan betanggung jawab dalam kelompoknya ataupun 

individu. 

3. Bagi peneliti dapat memilih jenis pembelajaran yang tepat sesuai materi 

yang digunakan. 

4. Bagi peneliti yang tertarik pada fokus yang sama atau serupa, hendaknya 

dapat mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan 

dengan strategi pembelajaran yang lebih variatif, sehingga keunggulan 

dari strategi Numbered Head Together teruji kebenarannya. 

 


