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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, refleksi, dan pembahasan mengenai 

model cooperative learning tipe picture to picture untuk meningkatkan kognisi siswa 

maka dapat dikemukakan simpulan dan saran yang terkait dengan penelitian ini. 

 

A. Simpulan 

Secara umum penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kognisi siswa kelas IVA 

SDN I Cilumber dapat meningkat dengan menerapkan model cooperative learning 

tipe picture to picture. Berdasarkan hasi penelitian yang telah dilakukan, ada 

beberapa simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model cooperative learning tipe picture 

to picture untuk meningkatkan kognisi siswa pada mata pelajaran IPS materi 

perkembangan teknologi kelas IV A SDN Cilumber telah terlaksana dengan 

kondusif sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang direncanakan. 

Aktivitas guru maupun siswa selama pembelajaran berjalan dengan cukup baik. 

2. Kognisi siswa kelas IV A SDN Cilumber setelah pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model cooperative learning tipe picture to picture terjadi 

peningkatan dalam setiap siklusnya. Hal tersebut terbukti dari selisih skor rata-

rata dan presentase keberhasilan dari siklus satu hingga siklus ketiga. Dimana 

kognisi siswa selalu meningkat dari hanya lima puluh persen, kemudian naik 

menjadi delapan puluh tiga persen, hingga terakhir menyentuh keberhasilan 

sebesar sembilan puluh tiga persen. Selain itu bila dilihat dari nilai rata-rata pun 

selalu terjadi kenaikan nilai rata-rata dimana pada siklus ke tiga, nilai rata-rata 

kelas mencapai delapan puluh.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru SD, penerapan model cooperative learning tipe picture to picture 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi pada proses pembelajaran secara umum, 

dan khususnya pada proses pembelajaran IPS dalam upaya meningkatkan kognisi 

siswa. Dengan menerapkan model cooperative learning tipe picture to picture, 

guru dapat membantu siswa dalam membangun sebuah pengetahuan karena 

melalui media gambar siswa mampu memunculkan suatu gagasan yang abstrak 

menjadi kongkrit. Selain itu pembelajaran menggunakan model ini pun sangat 

meanyenangkan, sehingga bisa mengusir bosan dan jenuh selama proses 

pembelajaran, pembelajaran lebih inovatif sehingga mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi peneliti, dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan 

model cooperative learning tipe picture to picture untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan di Indonesia kedepannya. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dan bahan kajian berkaitan dengan penerapan model cooperative 

learning tipe picture to picture, yang bisa menjadi manfaat bagi pseneliti lain 

3. Bagi sekolah,  agar kedepannya sekolah dapat menyediakan berbagai fasilitas 

yang dapat menunjang guru untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan 

model cooperative learning tipe picture to picture. 


