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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, permasalahan penelitian, temuan dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa simpulan 

yang terdiri dari simpulan umum dan simpulan khusus. Simpulan umum dari 

penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran sains teknologi masyarakat 

dapat mempengaruhi peningkatan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Dan adapun simpulan khusus disusun berdasarkan 

rumusan masalah yang diajukan. Maka simpulan khusus pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar skor pre test dan post test pada kelompok 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran sains teknologi 

masyarkat pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan 

hasil analisis pada uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas 

sig2-thailed 0,00 < 0,05 (ɑ), maka Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan 

hasil belajar pada pre test terhadap post test pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran sainv teknologi masyarakat. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok kontrol yang 

menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil analisis pada uji hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa nilai probabilitas sig2-thailed 0,00 < 0,05 (ɑ), maka Ha 

diterima. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar pada pre test terhadap post 

test pada kelompok kontrol yang menggunakan metode diskusi.  

3. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan nilai post test antara 

kelompok eksperimen yangb menggunakan model pembelajaran sains 
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teknologi masyarakat dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode 

diskusi. Dengan nilai sig2-thailed 0,02 < 0,05 (ɑ), maka Ha diterima dan H0 

ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan mengenai peningkatan 

hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Dengan kata lain peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran sains teknologi masyarakat lebih baik dan efektif dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode diskusi.  

4. Terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa antara 

kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran sains teknologi 

masyarakat dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode diskusi. Hal 

tersebut ditunjukan oleh nilai gain, nilai sub indikator, dan uji hipotesis yang 

menunjukan nilai peningkatan berpikir kritis kelompok eksperimen lebih baik 

dibandingkan kelompok kontrol. Adapun peningkatan keterampilan berpikir 

kritis siswa menunjukan nilai yang stabil setelah dilakukan beberapa kali 

pertemuan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Hal tersebut dapat tercapai 

jika memenuhi beberapa hal diantaranya masalah yang diberikan merupakan 

masalah yang telah diketahui dan berada dilingkungan sekitar siswa sehingga 

memudahkan siswa untuk menggali pengetahuan awal, guru mampu 

menguasai tahapan-tahapan dalam model pembelajaran sains 

teknologimasyarakat. Adanya bimbingan dan motivasi guru dalam setiap 

pelaksanaan tahapan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. 

5. Kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran sains teknologi masyarakat diantaranya waktu 

pembelajaran yang terbatas, langkah-langkah penerapan model pembelajaran 

sains teknologi masyarakat memerlukan waktu yang lebih lama, adanya 

keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat penerapan model 

pembelajaran sains teknologi masyarakat secara maksimal. 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka menghasilkan 

beberapa rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan 

maupun secara teoritis.  Adapun yang dapat menjadi bahan rekomendasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Dengan penerapan model pembelajaran pembelajaran sains teknologi 

masyarakat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, agar dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Sehingga para guru 

dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan 

berpikir kritis siswa. selain itu guru dapat menerapkan model pembelajaran sains 

teknologi masyarakat dengan menyesuaikan materi atau kompetensi dasar, yaitu 

materi yang berhubungan dekat dengan permasalahan yang ada dilingkungan 

masyarakat. Kepada guru SMAN 1 Lembang untuk dapat mempelajari setiap 

tahapan model sains teknologi masyarakat agar dapat menerapkan model 

pembelajaran tersebut dengan baik. 

2. Bagi Sekolah 

Bagi pihak SMAN 1 lembang diharapkan lebih meningkatkan proses 

pembelajaran agar  berjalan lebih baik lagi. Agar dapat meningkatkan lagi 

standar kualitas pembelajaran, agar menghasilkan output yang berkualitas. Baik 

dari segi profesionalitas guru, metode pembelajaran, model pembelajaran, 

sumber pembelajaran, dan lainnya. Selain itu pihak sekolah dapat 

mengsosialisasikan model pembelajaran sains teknologi masyarakat kepada para 

guru di SMAN 1 Lembang. Agar dapat diterapkan dalam proses  pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Bagi para siswa SMAN 1 lembang, diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar dan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Untuk lebih 

meningkatkan hasil belajar dan prestasi, maka siswa harus memiliki semangat 
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belajar yang tinggi. Oleh karena itu diharapkan seluruh siswa SMAN 1 Lembang 

agar selalu giat dan serius dalam proses pembelajaran disekolah. 

 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, terutama peneliti yang baru akan meneliti model 

pembelajaran sains teknologi masyarakat, diharapkan penelitan yang dilakukan 

agar lebih baik lagi dan lebih mendalam.  

5. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

Sebagai universitas dan menghasilkan calon guru yang professional, 

diharapkan agar lebih membekali para mahavivwa untuk memahami cara 

mwngajar dan teori-teori pembelajaran sehingga setelah terjun kelapangan 

mampu menjadi guru yang profesional, yang tidak hanya mampu memahami 

materi tetapi juga memeiliki manajemen kelas yang baik, mengetahui karakter 

siswa dan kebutuhan siswa. 

 

 


