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 BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan, serta 

hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, maka 

kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dengan penilaian portofolio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar pada siswa kelas X di MAN Trenggalek. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai thitung = 3,76, sedangkan ttabel pada taraf signifikasi 5% adalah 2,000. 

Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dengan penilaian portofolio terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X di MAN Trenggalek tahun ajaran 2015/2016. 

2. Besarnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dengan penilaian portofolio terhadap hasil belajar adalah 

82% maka interpretasi besarnya pengaruh adalah besar/tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Saran 

Berdasarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian, hasil penelitian, dan 

pembahasan hasil penelitian maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut.. 

1. Guru 

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh model 

pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan 

penilaian portofolio terhadap hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih kepada guru khususnya tentang 

model pembelajaran yang diterapkan. Dari penelitian ini, peneliti berharap 

guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dengan penilaian portofolio untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain itu, ketika menerapkan model pembelajaran ini, diharapkan guru 

mampu mengarahkan siswa untuk bisa bekerja kelompok dengan sebaik 

mungkin agar apa yang diinginkan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai 

keinginan. 

2. Siswa 

Dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) dengan penilaian portofolio diharapkan siswa menjadi lebih 

semangat dalam belajar sehingga hasil belajar siswa meningkat. Dan ketika 

diterapkan model pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengikuti instruksi 

dari guru agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. 

 



 

 

3. Sekolah 

Penelitian yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together (NHT) dengan penilaian portofolio ini hendaknya dijadikan 

alternatif dalam pemilihan model pembelajaran pada materi geometri bidang 

datar untuk ke depannya. 

4. Peneliti lain 

Diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan model pembelajaran kooperatif  tipe Numbered Heads Together (NHT) 

dengan penilaian portofolio. Selain itu penelitian ini bisa digunakan untuk 

perbandingan dalam penelitian selanjutnya.  

Demikianlah saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dalam skripsi ini, 

mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya demi kemajuan dan keberhasilan 

pendidikan.



 

 

 


