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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti dan guru matematika kelas VII B SMP Negeri 1 

Ngemplak dalam pembelajarannya menggunakan model pembelajaran NHT 

melalui pendekatan Scientific. Langkah-langkah model pembelajaran NHT, 

yaitu: (1) guru memberikan siswa kertas bernomor sesuai jumlah siswa, (2) 

guru memberikan tugas kepada setiap kelompok mengenai suatu pokok 

bahasan, (3) guru memberikan waktu untuk memahami keseluruhan pokok 

bahasan dan mendiskusikan setiap kelompok , (4) guru menentukan nomor 

yang akan maju menjawab dan mempresentasikan hasil diskusi dan 

mendiskusikan bersama kelompok-kelompok lain. 

Setelah diterapkan strategi pembelajaran NHT, ada peningkatan 

kualitas baik bagi guru maupun siswa. Kualitas guru yang meningkat yaitu 

guru sudah melibatkan siswa untuk aktif dan mengembangkan strategi yang 

ada dalam pembelajaran matematika. Kualitas siswa yang meningkat yaitu 

siswa sudah ada keberanian dan rasa percaya diri untuk mengajukan 

pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 



1. adanya peningkatan pemecahan masalah matematika siswa di kelas VII 

B SMP Negeri 1 Ngemplak melalui model pembelajaran NHT melalui 

pendekatan Scientific yang dapat dilihat dari beberapa indikator berikut 

ini. 

a. siswa mampu memahami masalah sebelum dilakukan penelitian 

sebanyak (15,63%), pada siklus I sebanyak (46,88%), dan pada 

siklus II sebanyak (78,13%) 

b. siswa yang merencanakan pemecahan masalah sebelum dilakukan 

penelitian sebanyak (21,88%), pada siklus I sebanyak (53,13%), 

dan pada siklus II sebanyak (75,00%) 

c. siswa yang melaksanakan pemecahan masalah sebelum dilakukan 

penelitian sebanyak (12,50%), pada siklus I sebanyak (62,50%), 

dan pada siklus II (87,50%) 

d. siswa yang melakukan penilain terhadap hasil yang didapat dengan 

benar sebelum dilakukan penelitian sebanyak (25,00%), pada siklus 

I sebanyak (50,00%), pada siklus II (81,13%) 

B. Implikasi 

Kesimpulan memberikan implikasi bahwa penerapan model 

pembelajaran NHT melalui pendekatan Scentific merupakan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika dalam 

pembelajaran matematika. Dengan penerapan model pembelajaran NHT 

melalui pendekatan Scientific siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

83 



Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan yaitu siswa mampu memahami 

masalah, siswa yang merencanakan pemecahan masalah, siswa yang 

melakukan penilaian terhadap hasil yang didapat dengan benar dan siswa 

yang menjawab pertanyaan dari guru.  

Tindak mengajar yang dilakukan guru dan tindak belajar yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran matematika melalui model 

pembelajaran NHT melalui pendekatan Scientific memberikan gambaran 

prosentase peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

pembelajaran matematika. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini, maka dalam upaya 

untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika melalui model 

pembelajaran NHT melalui pendekatan Scientific, diajukan sejumlah saran 

sebagai berikut 

1. Terhadap kepala sekolah 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan 

kepala sekolah menindaklanjuti penerapan model pembelajaran NHT 

melalui pendekatan Scientific pada proses belajar mengajar untuk 

diterapkan guru dalam pembelajaran selanjutnya. 

2. Terhadap guru matematika 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan guru 

matematika menerapkan model pembelajaran NHT melalui 
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pendekatan Scientific dalam proses pembelajaran selanjutnya. Melalui 

penerapan strategi ini diharapkan proses pembelajaran akan lebih 

menarik, menyenangkan, dan siswa lebih berani dan percaya diri 

dalam bertanya dan mengungkapkan pendapatnya pada kegiatan 

belajar mengajar. 

3. Terhadap peneliti berikutnya 

Untuk peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi untuk melanjutkan 

penelitian yang sejenis dengan penelitian tindakan kelas ini. 
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