
 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, pengolahan, dan analisis data 

sehingga diperoleh simpulan, implikasi, dan saran. 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, dan pembahasan maka kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah  

 

a. Terdapat perbedaan rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Square (TPS), model pembelajaran kooperatif tipe  Numbered Head 

Together (NHT), dan model pembelajaran konvensional melalui metode 

ceramah. Keterampilan sosial siswa pada  model pembelajaran kooperatif 

Tipe Think Pair Square  lebih baik dari pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Numbered Head Together, dan keterampilan sosial pada model 

pembelajaran kooperatif Tipe Think Pair Square  dan Numbered Head 

Together lebih baik daripada model pembelajaran konvensional melalui 

metode ceramah. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh aplikasi 

model pembelajaran TPS, NHT, dan Konvensional terhadap keterampilan 

sosial siswa. 
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b. Rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square (TPS) 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan  

model pembelajaran kooperatif tipe  Numbered Head Together (NHT),  baik 

pencapaian hasil hasil observasi maupun hasil kuesioner. Dengan  pencapaian 

rata-rata dalam  subindikator keterampilan sosial pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Square  meliputi: membantu/menolong; 

mengontrol emosi;  mengucapkan kata-kata baik; mengikuti petunjuk/aturan;  

menyampaikan; dan mendengarkan pendapat berada  pada rentang nilai 4 

(empat) yang  berarti  sangat baik dan hanya pencapaian dalam subindikator 

menghargai berada pada rentang nilai 3 (tiga) yaitu baik. Sedangkan 

pencapaian nilai subindikator keterampilan sosial pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Head Together hampir seluruh subindikator dalam 

keterampilan sosial memiliki rata-rata berada pada rentang nilai 3 (baik), 

hanya pada subindikator mengucapkan kata-kata baik berada rentang nilai 4 

(sangat baik). 

c. Rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Square (TPS) 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran konvensional, baik pada hasil observasi maupun hasil 

kuesioner. Dengan  pencapaian rata-rata seluruh subindikator keterampilan 

sosial dalam Think Pair Square berada  pada rentang nilai 4 (empat) yang  

berarti  sangat baik dan hanya pencapaian dalam subindikator menghargai 

berada pada rentang nilai 3 (tiga) yaitu baik, sedangkan pada model 
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pembelajaran konvensional hampir seluruh indikator memiliki rata-rata pada 

rentang nilai 1(tidak baik), dan hanya pada sub indikator mengikuti petunjuk 

aturan dan menyampaikan pendapat berada pada rata-rata nilai 2 (cukup 

baik). 

d. Rata-rata keterampilan sosial siswa antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe  Numbered Head Together 

(NHT) lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran konvensional, baik pada hasil observasi 

maupun hasil kuesioner. Pencapaian nilai subindikator keterampilan sosial 

pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together,  hampir 

seluruh subindikator keterampilan sosial berada pada rentang nilai 3 (baik), 

dan hanya pada subindikator mengucapkan kata-kata baik berada rentang 

nilai 4 (sangat baik), sedangkan model pembelajaran konvensional hampir 

seluruh indikator memiliki rata-rata pada rentang nilai 1(tidak baik), dan 

hanya pada sub indikator mengikuti petunjuk aturan dan menyampaikan 

pendapat berada pada rata-rata nilai 2 (cukup baik). 

 

5.2 Implikasi  

 

Berdasarkan  simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperlukan 

upaya untuk dapat menumbuhkan dan menciptakan keterampilan sosial siswa 

melalui pendidikan, yaitu melalui proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. 

Implikasi yang akan dijelaskan dalam sub bab ini adalah implikasi teori dan 

implikasi praktis, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 
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   5.2.1 Implikasi Teoritis 

 

Implikasi pengaruh model pembelajaran kooperatif  tipe struktural yaitu Think 

Pair Square and Numbered Head Together terhadap keterampilan sosial 

memberikan masukkan kepada seorang pendidik secara teoritis, dimana model 

pembelajaran ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai model pembelajaran  ilmu 

pengetahuan sosial, yang dapat menciptakan dan menumbuhkan keterampilan 

sosial siswa. Keterampilan sosial merupakan salah satu tujuan dalam ilmu 

pengetahuan sosial, yang mana pada saat ini keterampilan sosial siswa masih 

diabaikan dalam proses pembelajaran IPS. 

 

5.2.2 Implikasi Praktis 

 

Implikasi pengaruh model pembelajaran kooperatif  tipe struktural yaitu Think 

Pair Square and Numbered Head Together terhadap keterampilan sosial 

memberikan masukkan kepada seorang pendidik maupun peneliti yang ingin 

melakukan penelitian yang sama secara praktik. Dimana Pembelajaran kooperatif 

tipe struktural yaitu Think Pair Square and Numbered Head Together dapat 

dipraktikkan oleh pendidik sebagai model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan keterampilan sosial siswa, khususnya pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial. Tetapi dalam pelaksanaannya perlu di supervisi oleh kepala 

sekolah ataupun pihak yang berkompeten, sehingga tidak menyimpang  

pelaksanaanya. 
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5.3 Saran 

  

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, adapun saran-saran yang dapat 

peneliti berikan. 

a. Guru IPS hendaknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

struktural  (Think Pair Square dan Numbered Head Together) yang  

merupakan model pembelajaran yang mempunyai tujuan selain prestasi 

akademik, hubungan yang positif, sekaligus dapat menciptakan, 

menumbuhkan, dan meningkatkan keterampilan sosial siswa, melalui  RPP 

dan dilaksanakan sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Guru hendaknya tidak mengabaikan keterampilan sosial pada 

pembelajaran IPS, dimana keterampilan sosial juga merupakan salah satu  

tujuan yang hendak dicapai pada pembelajaran IPS,  dengan memotivasi 

siswa untuk senantiasa melaksanakan subindikator pada keterampilan 

sosial siswa, melalui penilaian keterampilan sosial siswa dan pemberian 

reward kepada siswa yang melaksanakan keterampilan sosial sangat baik 

dalam proses pembelajaran IPS.   

c. Guru hendaknya menciptakan dan menumbuhkan keterampilan sosial 

kepada siswanya dalam  proses pembelajaran secara kontinu melalui 

model pembelajaran kooperatif, khususnya TPS dan NHT, karena 

keterampilan sosial tidak terjadi dan diperoleh siswa secara tiba-tiba tetapi  

melalui suatu proses. 
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d. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan NHT untuk 

menciptakan keterampilan sosial siswa dapat berjalan dengan baik, 

hendaknya diiringi oleh supervisi oleh kepala sekolah ataupun peer 

teaching sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan model 

pembelajaran kooperatif tipe struktural berhasil menciptakan dan 

menumbuhkan keterampilan sosial siswa, khususnya pada pembelajaran 

IPS. 

e. Kepada peneliti yang berminat untuk mengembangkan hasil penelitian ini 

disarankan agar memperhatikan variabel lain yang mungkin 

mempengaruhi model pembelajaran ini, dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi keterampilan sosial siswa. Selanjutnya peneliti juga perlu 

memperhatikan atau mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini sehingga hasil dapat lebih akan lebih lengkap dan sempurna. 


