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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV dapat 

diambil simpulan bahwa metode picture and picture  dapat meningkatkan hasil 

belajar ilmu pemgetahuan sosial (IPS) pada siswa kelas 4 SD N Dukuh 02 

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial 

(IPS) menggunakan metode pembelajaran picture and picture lebih efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan pembelajaran IPS menggunakan 

metode pembelajaran konvensional dengan berceramah. Hal ini terbukti dengan 

hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus I dan siklus II selalu terjadi 

peningkatan, hasil belajar siswa pada pembelajaran sebelum tindakan adalah 9 

siswa yang mencapai KKM atau sekitar 39% dari rata-rata 69.30, pada 

pembelajaran siklus I, pertemuan pertama yaitu 11 siswa yang mencapai KKM 

atau sekitar 48%  dengan rata-rata 73.39, pertemuan kedua 14 siswa yang 

mencapai KKM atau sekitar 60%, dan pertemuan ketiga lebih menigkat yaitu 16 

siswa yang mencapai KKM atau 70% pada postes siklus I. Kemudian pada siklus 

II pertemuan pertama yaitu 21 siswa atau 91% dengan rata-rata 83.26, pertemuan 

kedua 21 siswa atau 91% dengan rata-rata 88.69, siswa yang tuntas pada 

pertemuan pertama dan kedua sama, 2 siswa tidak tuntas, pertemuan pertama 

dikarenakan 1 siswa tidak masuk, dan pertemuan kedua 1 siswa tidak mencapai 

KKM, dan pada pertemuan ketiga naik menjadi 22 siswa yang mencapai KKM 

atau sekitar 96% dari rata-rata 91.30 pada postes siklus II. 

Simpulan lainnya selain aspek akademik, ternyata metode pembelajaran 

picture and picture berhasil menumbuhkan aspek nonakademik, yakni keaktifan 

dalam belajar, kekompakan, kerjasama dalam kelompok, saling menerima 

perbedaan antar anggota kelompok, keceriaan dalam belajar, antusiasme belajar, 

dan kemauan bertanya, di buktikan melalui lembar observasi penggunaan 

pembelajaran pada siklus II pertemuan ketiga. Hasil observasi yang dilakukan 
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oleh peneliti menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap yang positif terhadap 

penggunaan metode pembelajaran picture and picture pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial (IPS). 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang terbukti bahwa penggunaan media realia 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

yang perlu diperhatikan: 

1. Bagi siswa 

Siswa hendaknya memanfaatkan pengalaman yang didapat di kehidupan 

sehari-hari untuk dikembangkan di sekolah jika pengalamannya berhubungan 

dengan materi yang dipelajari, jika ingin berhasil dan mendapatkan hasil yang 

memuaskan hendaknya lebih giat belajar dan memanfaatkan benda-benda 

disekitar kita sebagai sumber belajar. Karena dengan kita melihat, mendengar, 

menyentuh, meraba, dan mengamati langsung kita akan lebih mudah dalam 

memahami materi pembelajaran tersebut. 

2. Bagi guru 

a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat dijadikan motivasi dalam 

meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan metode picture and 

picture dalam pelajaran IPS.  

b. Guru hendaknya menggunakan alat peraga yang menarik untuk menarik 

minat siswa untuk berperan aktif pada pembelajaran saat pembelajaran 

berlangsung. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah dapat memfasilitasi dalam penggunaan metode picture and picture 

pada pembelajaran IPS. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Ilmu yang didapat dalam penelitian ini harus dapat di terapkan dalam dunia 

pendidikan dimanapun tempatnya. Peneliti selanjutnya juga harus lebih kreatif 

dalam memilih media gambar yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

 


