
 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik 

simpulan sebagai beikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran tipe NHT dan tipe Mind Mapping. Hal 

ini ditunjukan dengan hasil perhitungan dimana Thitung>Ttabel yaitu 10,048 

> 4,03. Penggunaan model pembelajaran NHT yang tepat akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terlihat bahwa hasil 

belajar IPS Terpadu siswa yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran NHT  lebih tinggi dibandingkan siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang memiliki sikap 

positif terhadap mata pelajaran yang diajar menggunakan model 

pembelajaran tipe NHT dan tipe Mind Mapping. Hal ini ditunjukan dengan 

hasil perhitungan dimana Thitung>Ttabel yaitu 4,427 > 2,06 Penggunaan 

model pembelajaran NHT yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Hal ini terlihat bahwa hasil belajar IPS Terpadu siswa 

yang diajarkan menggunakan model pembelajaran NHT  lebih tinggi 

(86,385) dibandingkan siswa yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran Mind Mapping (77,923). 



144 

 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar IPS Terpadu siswa yang memiliki sikap 

negatif terhadap mata pelajaran yang diajar menggunakan model 

pembelajaran tipe NHT dan tipe Mind Mapping. Hal ini ditunjukan dengan 

hasil perhitungan dimana Thitung<Ttabel yaitu 1,606 < 2,06 Penggunaan 

model pembelajaran NHT yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Hal ini terlihat bahwa hasil belajar IPS Terpadu siswa 

yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran yang diajarkan 

menggunakan model pembelajaran NHT (75,538) lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran 

Mind Mapping (71,923). 

4. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan sikap siswa 

dalam mata pelajaran IPS Terpadu, hal ini ditunjukan dengan hasil 

perhitungan dimana Thitung<Ttabel yaitu 2,694 < 4,03. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang studi perbandingan hasil belajar IPS Terpadu 

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran NHT dan siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran Mind Mapping pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 18 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013, maka 

penulis menyarankan: 

1. Hendaknya untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran, sebaiknya para 

guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan mata 

pelajaran sebagai alternatif dalam pembelajaran. Salah satunya ialah 

dengan menggunakan model pembelajaran tipe Number Head Together 
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(NHT), karena dapat menumbuhkan antusias siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa lebih aktif dan hasil belajar pun akan meningkat. 

2. Penggunaan model pembelajaran berkelompok (NHT) akan berdampak 

lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran yang bersifat 

individual (Mind Mapping) ataupun monoton, terutama bagi siswa yang 

memiliki keaktifan yang cukup tinggi. 

3. Hendaknya guru lebih sering menerapkan model pembelajaran kooperatif 

karena dapat menjadi alternatif dalam pengembangan potensi peserta didik 

yang memiliki sikap negatif dalam proses pembelajaran, seperti penerapan 

model pembelajaran NHT yang menggunakan teknik penomoran dan 

pengundian dalam proses diskusinya. 

4. Interaksi optimal (guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan 

siswa, siswa terhadap mata pelajaran, dan guru pada metode pembelajaran) 

harus tercipta saat pembelajaran berlangsung. Hal ini sebagai salah satu 

cara membangun karakter siswa dan meningkatkan interaksi sosial siswa. 

 


