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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMA Kartika XIX-1 

Bandung tentang perbedaan keberhasilan model pembelajaran controversial issues 

dengan model pembelajaran debat pada mata pelajaran sosiologi terhadap motivasi 

belajar peserta didik XI IIS SMA Kartika XIX-1 Bandung, maka dapat disimpulkan 

secara umum dan khusus.  

Kesimpulan umum diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan keberhasilan kelas eksperimen 1 dengan menggunakan model 

pembelajaran controversial issues dengan kelas kontrol menggunakan model 

konvensional (ceramah), kelas eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran 

debat dengan kelas kontrol menggunakan model konvensional (ceramah) dan kelas 

eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran controversial issues dengan kelas 

eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran debat.  

Kesimpulan secara khusus yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan keberhasilan model pembelajaran controversial 

issues dengan model konvensional (ceramah) pada mata pelajaran sosiologi 

terhadap motivasi belajar peserta didik. Perbedaan pengukuran skor post test 

kelas eksperimen 1 dengan kontrol  menyatakan bahwa nilai t hitung adalah 

1,128 di bawah t tabel 10%, maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol.  

2. Terdapat perbedaan keberhasilan model pembelajaran debat dengan model 

konvensional (ceramah) pada mata pelajaran sosiologi terhadap motivasi 

belajar peserta didik. Perbedaan pengukuran skor post test kelas eksperimen 2 

dengan kontrol  menyatakan bahwa nilai t hitung adalah 1,994 di atas t tabel 

10%, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol. 

3. Terdapat perbedaan keberhasilan model pembelajaran controversial issues 

dengan model pembelajaran debat pada mata pelajaran sosiologi terhadap 
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motivasi belajar peserta didik. Perbedaan pengukuran skor post test kelas 

eksperimen 1 dengan  eksperimen 2 menyatakan bahwa nilai t hitung adalah 

1,886 di atas t tabel 10%, maka HO ditolak dan H1 diterima. Artinya ada 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 dengan kelas eksperimen 

2.  

4. Kedua kelas eksperimen ini mengalami peningkatan hasil tes yang signifikan 

setelah dilaksanakannya treatment, tetapi jika dibandingkan model 

pembelajaran debat pada kelas eksperimen 2 diperoleh hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan kelas eksperimen 1 yang menggunakan model 

pembelajaran controversial issues. 

 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka implikasinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagi prodi pendidikan sosiologi penelitian ini menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan terutama bagi para calon pendidik sosiologi dan ikut terlibat 

dalam proses pengembangan model pembelajaran yang efektif untuk 

diterapkan di dalam proses pembelajaran.  

2) Bagi sekolah penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah dengan menerapkan model-model pembelajaran 

variatif dan inovatif salahsatunya model controversial issues dan model 

pembelajaran debat. 

3) Bagi guru penelitian ini berimplikasi pada proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang lebih baik agar lebih memotivasi belajar peserta didik 

sehingga berdampak pada tercapainya tujuan pembelajaran. 

4) Bagi peserta didik,  

a. penerapan model pembelajaran controversial issues dan model 

pembelajaran debat melatih proses berpikir peserta didik sehingga 

berdampak pada pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. 

b. Penerapan kedua model pembelajaran tersebut telah mampu 

menumbuhkan motivasi belajar karena peserta didik berperan secara aktif 

di dalam proses pembelajaran.  
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5.3 Rekomendasi 

1. Bagi guru : 

a. Model pembelajaran controversial issues dan debat dapat dijadikan alternatif 

bagi guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran terutama mata 

pelajaran sosiologi karena dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta 

didik. 

b. Guru sebaiknya dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk 

diterapkan saat proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran peserta didik. 

c. Guru  harus memiliki inovasi dan kreativitas di dalam merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. 

d. Guru harus menyadari bahwa motivasi belajar peserta didik sangat penting 

dalam rangka mensukseskan kegiatan pembelajaran, salahsatunya dengan 

berusaha menstimulus peserta didik agar dapat berperan aktif ketika proses 

pembelajaran.  

2. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pengembangan 

model pembelajaran di sekolah serta pentingnya model pembelajaran variatif 

dan inovatif diterapkan di dalam proses pembelajaran guna menumbuhkan  

motivasi belajar peserta didik.  

3. Bagi peserta didik  

a. Bagi peserta didik model pembelajaran yang diterapkan hendaknya dapat 

dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin guna menumbuhkan motivasi 

belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran sosiologi. 

b. Peserta didik hendaknya ikut berperan aktif di dalam proses pembelajaran dan 

berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menggali 

informasi-informasi terkait materi pembelajaran agar pembelajaran tidak 

bersifat teacher centered.  
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4. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

model pembelajaran yang lainnya, guna membantu para pendidik di dalam 

mengembangkan model pembelajaran di sekolah.  

 


