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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berlandaskan pemaparan hasil penelitian mengenai ”Penerapan Model 

Pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) dan Model 

Controversia Issues terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Materi Konflik 

dan Kekerasan Mata Pelajaran Sosiologi di kelas XI IIS SMA Negeri 10 Bandung. 

Maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa dalam proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan didalam kelompok eksperimen terdpat perbedaan peningkatan 

keberhasilan model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) 

pada kelompok eksperimen 1, model controversial issues pada kelompok 

eksperimen 2 terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Peserta didik yang diberikan perlakuan model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Division) menunjukkan peningkatan motivasi belajar 

yang sangat baik, dilihat dari keterlibatan peserta didik yang sangat memiliki 

ketertarikan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik 

berpartisipasi aktif, berani mengemukakan pendapat dan menghargai argumen 

orang lain, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Menganalisis dari 

hasil observasi dilapangan tersebut bahwa penggunaan model pembelajaran 

STAD (Student Team Achievement Division) dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik khususnya pada mata 

pelajaran Sosiologi. 

Penggunaan model pembelajaran controversial issues menunjukkan hasil 

yang baik dalam menumbuhkan dan meningkatkan minat dan motivasi belajar 

peserta didik. Peserta didik terlihat sangat antusias, dengan mengungkapkan 

pendapat serta menumbuhkan sikap berfikir kritis terhadap permasalahan terkini, 

sehingga ini memicu peserta didik untuk termotivasi dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang membebaskan peserta didik untuk berkreasi 
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mengeluarkan ide dan gagasan membuat peserta didik memiliki daya pikir yang 

solutif dalam suatu permaslahan yang dituangkan dalam materi pembelajaran. 

Model pembelajaran konvensional dapat memberikan peningkatan 

terhadap motivasi belajar peserta didik, namun pengaruhnya masih tergolong 

rendah, dimana terlihat dari hasil analisis observasi lapangan di kelas kontrol 

bahwa tingkat motivasi belajar peserta didik tidak menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Hal ini dikarenakan pusat kegiatan pembelajaran ada pada guru 

(teacher centere), sehingga membuat peserta didik sulit untuk mendapatkan 

motivasi untuk belajar yang berujung pada tidak kondusif dan efektif proses 

pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian yang dilakukan peneliti 

bpada kelompok ekpserimen dan kelompok kontrol bahwa peserta didik 

mendapatkan hasil belajar yang rendah yang disebabkan oleh motivasi yang 

rendah pula. Namun setelah dilakukannya proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) pada kelompok 

eksperimen 1, model controversial issues pada kelompok eksperimen 2, motivasi 

belajar peserta didik terlihat meningkat yang dibuktikan dengan hasil belajar 

peserta didik yang juga meningkat. Penggunaan model pembelajaran STAD 

(Student Team Achievement Division) dan controversial issues diharapkan dapat 

menjadi alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan guru secara kreatif dan 

inovatif sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan keterampian kognitif, 

afektif , dan psikomotorik secara maksimal. 

5.2 Implikasi 

Model pembelajaran dalam dunia pendidikan merupakan salah satu bagian 

penting, terutama dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran dapat 

membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) dan controversial 

issues merupakan model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajarannya untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta 

didik. Semakin besarnya motivasi belajar peserta didik tentu akan berdampak 

positif bagi hasil belajar peserta didik. 
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Penelitian ini memiliki sumbangsih inovasi model pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan minat, motivasi belajar, 

pemahaman, hasil belajar serta daya berpikir kritis peserta didik. Dengan berbagai 

kelebihan dan kekurangan model pembelajaran STAD (Student Team 

Achievement Division) dan controversial issues dapat menjadi alternatif model 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa kedua model 

pembelajaran memiliki kelebihan dalam meningkatkan partisipasi aktif, berfikir 

kritis, kreatif serta solutif pada peserta didik. Sehingga peserta didik akan 

memiliki sikap kerjasama (gotong royong) dan kepekaan sosial terhadap 

permasalahan di masyarakat. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan di atas, 

maka hal-hal yang dapat dijadikan rekomendasi bagi peningkatan motivasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Sosiologi adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik 

a. Pendidik harus kreatif dan inovatif dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan 

bermakna bagi peserta didik serta dapat meningkatan motivasi belajar. 

b. Model pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) dan 

controversial issues dapat menjadi alternatif model pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

c. Pendidik dapat mengaitkan fenomena-fenomena terkini yang ada di 

masyarakat sebagai objek pembelajaran pada mata pelajaran Sosiologi. 

 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik dapat lebih terbuka dan memiliki peka sosial terhadap 

fenomena di sekitar, sehingga pserta didik memiliki kemampuan berfikir 

kritis, serta cakap sosial, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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3. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salh satu masukan dalam 

mengembangkan pembelajaran khususnya mata pelajaran Sosiologi baik di 

SMA Negeri 10 Bandung maupaun di sekolah-sekolah lainnya. 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti berharap adanya penelitian lanjutan yang melakukan penelitian 

lebih luas dan mendalam dengan meneliti kemampuan lain yang belum 

pernah dilakukan. Seperti peran mata pelajaran Sosiologi dalam 

menanggulangi perilaku menyimpang dalam proses pembelajaran. 


