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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Setelah mengetahui hasil penelitian sebelumnya yang telah dibahas 

sebelumnya terkait pengaruh penggunaan model pembalajaran kooperatif picture 

and picture berbantu media puzzle pada mata pelajaran IPA materi sistem 

pencernaan manusia kelas VIII di SMP Labschool. Secara umum disimpulkan 

bahwa penggunaan model pembalajaran kooperatif picture and picture berbantu 

media puzzle memiliki pengaruh signifikan dibandingkan dengan penggunaan 

model pembelajaran card sort dalam meningkatkan motivasi siswa pada mata 

pelajaran IPA materi sistem pencernaan manusia kelas VIII di SMP Labschool. 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Dalam pembahasa hasil penelitian, terdapat bagian yang membahasas 

setiap aspek motvasi, oleh karena itu dibutuhkan juga simpuulan khusus yang 

digunakan agar lebih mudah untuk memahami konteks pada penelitian ini. 

Simpulan khusus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Setelah melakukan penelitian, olah data, analisis serta dituangkan dalam 

pembahasan yang dikaitkan dengan teori pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan motivasi 

belajar siswa aspek Cognitive motives yang signifikan antara siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif picture and picture 

berbantu media puzzle dengan model pembelajaran card sort dalam 

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran IPA materi sistem 

pencernaan manusia kelas VIII di SMP Labschool. Perbedaan motivasi 

belajar siswa pada aspek Cognitive motives dapat dilihat dari presentase 

angket yang telah diisi oleh siswa yang kemudian diujikan.. 

b. Setelah melakukan penelitian, olah data, analisis serta dituangkan dalam 

pembahasan yang dikaitkan dengan teori pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan motivasi 

belajar siswa aspek Self-Exspression yang signifikan antara siswa yang 
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menggunakan model pembelajaran kooperatif picture and picture 

berbantu media puzzle dengan model pembelajaran card sort dalam 

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran IPA materi sistem 

pencernaan manusia kelas VIII di SMP Labschool. Perbedaan motivasi 

belajar siswa pada aspek Self-Expression dapat dilihat dari presentase 

angket yang telah diisi oleh siswa yang kemudian diujikan. 

c. Setelah melakukan penelitian, olah data, analisis serta dituangkan dalam 

pembahasan yang dikaitkan dengan teori pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan motivasi 

belajar siswa aspek Self-Enhancement yang signifikan antara siswa 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif picture and picture 

berbantu media puzzle dengan model pembelajaran card sort dalam 

meningkatkan motivasi siswa pada mata pelajaran IPA materi sistem 

pencernaan manusia kelas VIII di SMP Labschool. Perbedaan motivasi 

belajar siswa pada aspek Self-Enhancement dapat dilihat dari presentase 

angket yang telah diisi oleh siswa yang kemudian diujikan. 

5.2  Rekomendasi 

5.2.1 Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Sebagai departemen yang secara khusus mengkasi model pembelajaran 

secara spesifik, peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi 

aktif dan positif untuk penelitan-penelitian kedepannya, serta diharapkan setelah 

mengetahui hasil penelitian ini agar kedepannya dalam penelitian yang sejenis 

dapat mempersiapkan implementasi daripada penelitian ini pada penidikan secara 

menyeluruh agar serta menyiapkan mahasiswa sebagai tenaga pendidikan yang 

paham akan pentingnya inovasi pada model-model pembelajaran. 

5.2.2 Guru 

Penelitian ini dilaksanakan dengan salah satu tujuan yaitu untuk 

mempermudah guru atau tenaga pengajar dalam pembelajaran dikelas. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan penggunaan model pembelajaran pada penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan oleh  guru sehingga dapat memudahkan guru 

dalam memaksimalkan potensi siswa. Guru juga dapat memanfaatkan model 
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pembelajaran kooperatif picture and picture berbantu media puzzle untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

5.2.3 Pihak Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh sekolah dalam 

penggunaan model pembelajaran di sekolah agar dapat lebih menstimulus siswa 

agar lebih aktif dan komunikatif, sehingga nilai rata-rata siswa pada pelajaran IPA 

khusus nya menjadi meningkat. 

5.2.4 Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengharapkan agar para mahasiswa 

sebagai peneliti khususnya bidang pendidikan selanjutnya agar dapat  

mengembangkan inovasi-inovasi lainya yang akan dikaji mengenai model 

pembelajaran kooperatif picture and picture berbantu media puzzle peniliti 

berharap agar pengembangannya bias dilakukan pada mata pelajaran yang 

lainnya. 


