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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran numbered head together memberikan 

pengaruh terhadap hasil belajar siswa Pada Materi Fungsi Menu Dan Ikon 

Program Pengolah Angka dikelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Sengah Temila.  Sesuai dengan rumusan masalah penelitian dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe numbered head together di kelas XI 

IPS C SMA N 1 Sengah Temila pada materi fungsi menu dan ikon 

program pengolah angka adalah sebesar 81,38 yang termasuk 

dalam kategori sangat baik. 

2. Nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah diterapkan model 

pembelajaran konvensional di kelas XI IPS B SMA N 1 Sengah 

Temila pada materi fungsi menu dan ikon program pengolah angka 

adalah sebesar 70,2 yang termasuk dalam kategori baik. 

3. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Uji-t dengan 

aplikasi spss 23 diketahui bahwa nilai t hitung (5.657) lebih besar 

daripada t table (1.66980). yang berarti Ho ditolak dan dapat 

disimpulkan Ha diterima,  artinya terdapat pengaruh hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya pembelajaran menggunakan model  
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numbered head together siswa pada materi fungsi menu dan ikon 

program pengolah angka dikelas XI IPS C SMAN 1 Sengah 

Temila. 

4. Berdasar perhitungan menggunakan rumus regresi dengan aplikasi 

spss versi 23 diketahui bahwa terdapat pengaruh sebesar 97,5 % 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapatdisimpulkandarihasilpenelitianiniadalah : 

1. Dalam proses pembelajaran dikelas, guru hendaknya melakukan 

pengawasan yang lebih intensif. Hal ini perlu diperhatikan untuk 

menghindari adanya aktivitas siswa diluar kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa memiliki sumber belajar sendiri selain dari modul yang 

tersedia di sekolah. 

3. Bagi peneliti yang ingin menggunakan model pembelajaran 

Numbered head together dalam penelitian sebaiknya membuat 

perencanaan yang lebih matang lagi sehingga tujuan yang ingin 

dicapai dapat lebih maksimal lagi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk berusaha melakukan 

penelitian lanjutan dengan menyempurnakan kekurangan-

kekurangan yang ada, karena peneliti masih jauh dari 

kesempurnaan. 


