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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan
Proses Pembelajaran NHT pada siswa kelas IX di SMP Islam Gandusari Trenggalek pada pokok bahasan persamaan kuadrat mengalami peningkatan. Langkah-langkah pembelajaran NHT pada materi persamaan kuadrat yaitu 1) Persiapan Materi: a. Materi yang akan di ajarkan disusun sedemikian rupa untuk pembelajaran kelompok. Disamping itu juga harus dipersiapkan soal untuk kuis dan pemahaman materi, dengan kunci jawabannya. Pada penelitian ini materi yang diambil adalah persamaan kuadrat, b. Pembuatan nomor-nomor diskusi pada kertas kecil-kecil untuk anggota kelompok; 2) Kegiatan Pembelajaran: a. Penyajian Materi: pada pembelajaran kooperatif model NHT di mulai dengan kegiatan penyajian materi oleh guru yang mencakup kegiatan pembukaan, pengembangan, latihan terbimbing, pada siklus I materi yang disampaikan adalah akar-akar persamaan kuadrat (± 70 menit), pada siklus II materi yang disampaikan adalah menyusun persamaan kuadrat baru (± 70 menit),  b. Guru memberikan kuis secara individual kepada siswa pada materi yang berhubungan dengan persamaan kuadrat sebagai kuis dasar atau awal dan juga untuk pemilihan anggota kelompok secara heterogen, untuk tes pra tindakan materinya berhubungan dengan persamaan kudrat, c. Guru membagi kelas dalam 4 kelompok. Setiap anggota diberi nomor. Misalkan : Kelompok (1) di beri nama mawar terdiri dari 5 siswa dengan aturan yaitu siswa dengan nama A nomor 1, siswa dengan nama B nomor 2, siswa C nomor 3, dan siswa D nomor 4, siswa E nomor 5. Kelompok (2) nama melati terdiri dari 4 siswa yaitu nomor F nomor 1, siswa G nomor 2, siswa H nomor 3, siswa I nomor 4. Kelompok (3) nama anggrek. Terdiri dari 5 siswa. Yaitu K nomor 1, siswa L nomor 2, siswa M nomor 3, siswa N nomor 4, dan siswa O nomor 4. Kelompok (4) nama Teratai terdiri dari 5 siswa yaitu: siswa P nomor 1, siswa Q nomor 2, siswa R nomor 3, siswa S nomor 4 dan siswa T nomor 5, d. Guru mengajukan pertanyaan untuk dipecahkan bersama (berfikir bersama dengan kelompoknya) (selama ± 15 menit), untuk soal siklus I berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat sedangkan siklus II materinya tentang menyusun persamaan kuadrat baru,  e. Guru mengecek pemahaman siswa denagan menyebut salah satu nomor anggota kelompok untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama, f. Anggota dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan jawabannya. Jawaban dari salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompoknya, g. Guru memberikan kuis/tes secara individual, dalam pembelajaran kelompok selama ± 10 menit dalam satu soal, h. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor berikutnya setelah mereka melaui kegiatan kelompoknya; 3) Kegiatan Akhir: Guru menunjuk satu siswa secara acak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengalaman belajar selama menyelesaikan tugas secara individual dan kelompoknya  dalam proses pembelajaran. 
Untuk hasil lembar observasi kegiatan guru dapat dilihat dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I kegiatan guru dalam pembelajaran NHT mencapai skor nilai 71% dengan taraf keberhasilan cukup dan pada siklus II meningkat menjadi 81% dengan taraf keberhasilan baik; 
	Pemahaman Belajar Siswa Kelas IX Di SMP Islam Gandusari Trenggalek pada pokok bahasan Persamaan Kuadrat mengalami peningkatan setelah dilakukan penerapan metode pembelajaran Kooperatif Model NHT. Dapat di lihat dari lembar tes formatif yang dibuat mulai dari sebelum tindakan sampai akhir pada siklus II atau akhir tindakan. Sebelum tindakan dilakukan taraf keberhasilan pemahaman belajar siswa masuk dalam kategori sangat kurang dengan nilai rata-rata pra tindakan 39,61 pada siklus I meningkat menjadi cukup dengan nilai rata-rata 57,24 dan pada siklus II menjadi baik dengan nilai rata-rata 78,75. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif model NHT dapat meningkatkan pemahaman belajar matematika pada pokok bahasan persamaan kuadrat siswa kelas IX di SMP Islam Gandusari Trenggalek. 

Respon siswa kelas IX di SMP Islam Gandusari Trenggalek. Dalam pembelajaran model NHT mengalami peningkatan. Dapat di lihat dari lembar observasi respon siswa dari siklus I sampai siklus II yang sudah mengalami peningkatan pada siklus I respon siswa mencapai 70% dengan taraf keberhasilan cukup kemudian meningkat pada siklus II yaitu 87% dengan taraf keberhasilan  baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif model NHT dapat meningkatkan siswa aktif belajar dan dapat belajar dengan metode yang bervariasi dan menyenangkan. 

Saran
Guru bidang studi matematika perlu mempertimbangkan untuk menjadikan pembelajaran model NHT ini agar di terapkan untuk meningkatkan pemahaman belajar matematika dan hasil belajar siswa.
Materi pada penelitian ini terbatas pada sub pokok bahasan persamaan kuadrat, sehingga bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti model pebelajaran NHT dapat mengembangkannya dengan menggunakan materi yang lebih luas. 
Pada pembelajaran materi persamaan kuadrat, guru terlebih dahulu perlu menggali pengetahuan prasyarat yang memiliki siswa antara lain tentang cara-cara menyusun persamaan kuadrat baru dan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Karena dengan mengetahui pengetahuan prasyarat siswa dapat lebih mudah memahami materi yang akan disajikan.
Untuk menanamkan konsep persamaan kuadrat di SMP Islam, guru sebaiknya menyusun pembelajaran dan melaksanakannya dengan pembelajaran NHT. Hal ini diperlukan karena pembelajaran pembelajaran NHT tersebut sesuai dengan perkembangan intelektual anak dan untuk mengecek pemahaman siswa.
Dalam proses belajar hendaknya menggunakan sistem belajar kelompok dengan memperhatikan keheterogenan siswa, misalnya berdasarkan tingkat kecerdasan siswa sehingga siswa bisa saling berinteraksi dengan siswa lain, saling bekerjasama, menghargai pendapat orang lain dan saling tukar menukar pendapat.
Guru seyogyanya membuat LKS tentang persamaan kuadrat sehingga siswa mendapat kesempatan untuk menemukan konsep persamaan kuadrat.



