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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, pengolahan dan analisis data, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: yang pertama, metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Square lebih baik dalam pencapaian nilai rata-rata skor 

post test dan nilai hasil observasi keterampilan sosial peserta didik, terutama pada 

subindikator bergiliran, menghormati, membantu/ menolong, mengikuti 

petunjuk/aturan, mengontrol emosi, menyampaikan pendapat san menerima pendapat 

dengan nilai masing-masing dari subindikator adalah 4, (sangat baik), Kesimpulan 

kedua, pada kelompok yang menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered 

Heads Together menunjukkan pencapaian nilai keterampilan sosial lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok yang menerapkan tipe Think Pair Square dan 

bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerapkan Ekspository, dengan 

pencapaian subindikator menghormati, menyampaikan dan menerima pendapat yang 

bernilai 3 (Baik), dan subindikator mengontrol emosi yang bernilai 2 (cukup baik). 

Kesimpulan ketiga, pencapaian subindikator pada kelompok kontrol yang jauh lebih 

rendah dari tipe Think Pair Square dan Numbered Heads Together dengan 

pencapaian subindikator, bergiliran, mengikuti petunjuk, mengontrol emosi dan 

menerima pendapat dengan nilai 3 (baik), subindikator menghormati dan 
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membantu/menolong mencapai nilai 2 (cukup baik) dan subindikator terakhir 

menyampaikan pendapat hanya mencapai nilai 1 (tidak baik), sehingga secara 

keseluruhan terdapat perbedaan rata-rata skor post test keterampilan sosial antara 

Think Pair Square dan Numbered Heads Together, antara Think Pair Square dan 

Ekspository dan antara Numbered Heads Together dan Ekspository. Dan terdapat 

pula perbedaan nilai hasil observasi dari masing-masing penerapan metode 

pembelajaran (Think Pair Square, Numbered Heads Together dan Ekspository) 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan 

rekomendasi yang berdasarkan pada temuan selama penelitian berlangsung, bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square dan tipe Numbered Heads Together 

dapat berpengaruh terhadap keterampilan sosial peserta didik sehingga menjadi 

penting untuk mempertimbangkan penerapan metode tersebut sebagai salah satu 

alternatif pembelajaran.  

Agar metode ini dapat dilaksanakan secara efektif, maka ada banyak langkah 

yang harus dilakukan, seperti halnya guru harus terlebih dulu membuat perencanaan 

yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan detail yang jelas dan terperinci. 

Langkah lain yang harus dilakukan adalah saat pelaksanaan pembelajaran harus 

sesuai dengan rencana yang telah disiapkan termasuk dengan memfungsikan alat 

pembelajaran dan sumber belajar seoptimal mungkin sehingga guru berperan sebagai 
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fasilitator, motivator dan evaluator. Selanjutnya ada baiknya peserta didik telah 

memahami belajar kelompok, seperti berdiskusi baik disekolah maupun di luar 

sekolah.  

Kepada pihak yang paling strategis dan memiliki kewenangan dalam 

menentukan kebjakan pendidikan pada tingkat sekolah maka kepala sekolah 

diharapkan lebih memperhatiakn pengadaan sarana dan prasarana pendukung belajar. 

Kepala sekolah pula hendaknya motivasi dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

guru untuk mengembangkan potensi dan kompetensi, baik melalui MGMP, worshop 

dan lain sebagainya.  

Bagi penentu kebijakan yang lain, misalnya Dinas Pendidikan, MGMP dan 

pencetak pendidik (UPI) diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dalam hal 

pelatihan dan supervasi dalam proses pembelajaran. 

Untuk para guru, diharapkan penggunaan metode ini untuk menjadi alternatif 

utama dalam mencapai keterampilan sosial peserta didik. Terbukti dengan pencapaian 

rata-rata skor post test keterampilan sosial yang tinggi. 

Bagi peneliti bidang sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dikembangkan dengan memperluas populasi penelitian demi untuk 

keprofesionalisme-an guru dan berguna bagi pencapaian keterampilan sosial peserta 

didik. 

 


