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V. KESIMPULAN DAN SARAN  
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada perbedaan hasil belajar IPS Terpadu antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dibandingkan siswa yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Learning Together (LT). Hal ini dapat 

buktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyebutkan adanya 

perbedaan kedua model pada hasil belajar IPS Terpadu.  

2. Rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi yang diajar dengan  menggunakan model pembelajaran 

NHT lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran Learning Together (LT). Hal ini dapat buktikan 

setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan rata-rata hasil 

belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi 

model NHT lebih tinggi dibandingkan LT. 

3. Rata-rata hasil belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 

NHT lebih rendah dibandingkan dengan yang diajarkan menggunakan 
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model pembelajaran Learning Together (LT). Hal ini dapat buktikan 

setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan rata-rata hasil 

belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah 

model NHT lebih rendah dibandingkan LT. 

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan motivasi 

berprestasi siswa terhadap mata pelajaran IPS terpadu. Hal ini dapat 

buktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyebutkan terdapat 

interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi pada 

mata pelajaran IPS Terpadu.   

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Hasil Belajar IPS Terpadu dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Number heads Together 

(NHT) dan Learning Together (LT) dengan Memperhatikan Motivasi 

Berprestasi”, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.  

1. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh banyak faktor. Salah 

satu faktor tersebut adalah penggunaan model pembelajaran. Untuk itu, 

hendaknya guru dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan agar tujuan khusus 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sebagai alternatif dalam 

pembelajaran guru dapat menerapkan model pembelajaran Numbered 

Heads Together (NHT) dan Learning Together (LT) pada mata pelajaran 

IPS Terpadu, agar siswa dapat terlibat dengan baik dalam proses 

pembelajaran.  
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2. Guru sebaiknya dalam mengajar dapat memilih model pembelajaran yang 

tepat dengan tetap memperhatikan motivasi berprestasi siswa, karena 

kemampuan serta penerimaan informasi siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah berbeda dengan siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan 

mempunyai semangat untuk unggul sedangkan siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah akan cenderung malas jika biarkan terus-

menerus. 

3. Hubungan yang baik dapat dibangun melalui interaksi yang baik dan 

optimal antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa harus tercipta 

pada saat pembelajaran berlangsung. Tujuan tersebut terangkum dalam 

penerapan model pembelajaran NHT dan Learning Together (LT) yang 

berguna untuk membangun karakter peserta didik agar lebih baik lagi.  

4. Pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan sepenuhnya pada 

penerapan model pembelajaran NHT dan Learning Together (LT) 

sehingga dapat membantu pencapaian tujuan dari pembelajaran. Karena 

terbukti pencapaian hasil belajar sehingga meningkat dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT dan Learning Together 

dibandingkan dengan sekedar penggunaan model konvensional atau 

ceramah.  

5. Peningkatan motivasi berprestasi pada siswa hendaknya terus dilakukan 

untuk mempersiapkan siswa dalam pembangunan karakter siswa yang 

mandiri dan tangguh dalam menghadapi segala kompetisi yang akan 

mereka hadapi kelak, terutama pada era globalisasi seperti saat ini.     

 


