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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut.  

1. Terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model Bermain Peran dengan pembelajarannya 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, diperoleh fhitung > ftabel 

atau 34,378 > 2,113, dan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Keterampilan siswa yang pola asuhnya demokratis lebih baik 

dibandingkan dengan pola asuh orang tuanya permisif. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, diperoleh fhitung > ftabel 

atau 188.162 > 2,113, dan nilai sig. 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

3. Tidak ada interaksi antara model pembelajaran bermain peran dan model 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap pola asuh orang tua demokratis dan 

permisif. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

V.16, diperoleh fhitung < ftabel atau 1,365 < 2,113, dan nilai sig. 0,365 > 

0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.  
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4. Keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

bermain peran lebih baik daripada model kooperatif tipe Jigsaw pada pola 

asuh demokratis. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 2,764 > 1,994, dan 

nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

5. Keterampilan sosial siswa yang yang pembelajarannya menggunakan 

model bermain peran lebih baik daripada model kooperatif tipe Jigsaw 

pada pola asuh permisif. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 2,353 > 1,994, dan 

nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

6. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model bermain peran. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan SPSS V.16, diperoleh thitung > ttabel atau 10,267 > 

1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

7. Keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS V.16, diperoleh thitung > ttabel 

atau 9,245 > 1,994, dan nilai sig. 0,005 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

 



173 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

upaya peningkatan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran menggunakan model 

bermain peran akan melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

Sedangkan pola asuh orang tua siswa berimplikasi mempengaruhi model 

pembelajaran terhadap upaya peningkatan keterampilan sosial siswa. Implikasi 

secara teoritis dan implikasi secara empiris sebagai berikut. 

1. Implikasi teoritis 

Untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa, guru dapat menggunakan 

model pembelajaran yang telah dibandingkan dan teruji validitasnya. 

Pemilihan model pembelajaran bermain peran yang telah diterapkankan sesuai 

dengan analisis kebutuhan peserta didik dalam upaya meningkatkan 

keterampilan sosial siswa dengan memperhatikan pola asuh orang tua siswa 

yang demokratis maupun permisif dan sesuai dengan tahap perkembangan 

siswa pada mata pelajaran IPS, Pertimbangan tersebut untuk memastikan 

model pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

 

Pola asuh orang tua siswa yang demokratis akan membantu siswa dalam 

meningkatkan keterampilan sosialnya. Hal ini dikarenakan karakter atau 

kepribadian anak terbentuk dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

mereka. Siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis mengembangkan 

perilaku anak menjadi bersikap bersahabat terhadap orang lain, memiliki rasa 

percaya diri, mampu mengendalikan diri (high-self control), bersikap sopan, 

mau bekerjasama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai 
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tujuan/arah hidup yang jelas dan berorientasi kepada prestasi. Hal ini 

membantu anak dalam meningkatkan keterampilan sosialnya. 

 

2. Implikasi empiris 

Secara empiris, implikasi model pembelajaran bermain peran pada mata 

pelajaran IPS, dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa dengan 

memperhatikan pola asuh orang tua siswa yang demokatis maupun permisif. 

Pembelajaran menggunakan model bermain peran yang dilakukan siswa 

secara berkelompok membuat siswa dapat berinteraksi secara 

berkesinambungan sehingga melatih siswa untuk berkomunikasi, 

bekerjasama, mengeluarkan pendapat, tanggung jawab dan memecahkan 

masalah. Selain itu dalam model pembelajaran bermain peran, terdapat 

penghayatan peran. Penghayatan ini membuat pembelajaran menjadi 

bermakna. Siswa yang pola asuh orang tuanya demokratis, memperlihatkan 

sikap yang mudah beradaptasi dalam penerapan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran. Siswa sama sekali tidak memiliki hambatan dan 

memiliki skor keterampilan sosial yang lebih baik dari siswa yang pola asuh 

orang tuanya permisif.  

Hal ini dibuktikan dari hasil pembahasan yang menyatakan bahwa: (1) 

terdapat perbedaan keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model Bermain Peran dengan pembelajarannya menggunakan 

model kooperatif tipe Jigsaw (2) keterampilan siswa yang pola asuhnya 

demokratis lebih baik dibandingkan dengan pola asuh orang tuanya permisif 
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(3) tidak ada interaksi antara model pembelajaran bermain peran dan model 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap pola asuh orang tua demokratis dan permisif 

(4) keterampilan sosial siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

bermain peran lebih baik daripada model kooperatif tipe Jigsaw pada pola 

asuh demokratis (5) keterampilan sosial siswa yang yang pembelajarannya 

menggunakan model bermain peran lebih baik daripada model kooperatif 

tipe Jigsaw pada pola asuh permisif (6) keterampilan sosial siswa pada pola 

asuh orang tua demokratis lebih baik daripada pola asuh orang tua permisif 

pada siswa yang pembelajaranya menggunakan model bermain peran  (7) 

keterampilan sosial siswa pada pola asuh orang tua demokratis lebih baik 

daripada pola asuh orang tua permisif pada siswa yang pembelajaranya 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw. Oleh sebab itu, kontribusi 

penelitian pada argument secara empiris menghasilkan signifikansi yang 

tinggi. 

 

C. Saran  

Hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, anjuran peneliti 

sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menggunakan model bermain peran diketahui lebih efektif 

dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Sehingga diharapkan 

supaya guru menerapkan model bermain peran dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

2. Pola asuh orang tua siswa yang demokratis lebih baik dibandingkan 

dengan pola asuh orang tua siswa yang permisif  terhadap keterampilan 
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sosial siswa. Maka dari itu, diharapkan bagi para orang tua untuk lebih 

memperhatikan pola asuhnya. Pada umumnya orang tua yang pola 

asuhnya demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) Orang tua dapat menerima anak dengan apa adanya dan memiliki 

kontrol/pengawasan yang tinggi 

(2) Sangat peduli terhadap kebutuhan anak 

(3) Bersikap terbuka dengan mendorong anak untuk menyatakan pendapat 

atau pertanyaan 

(4) Tidak langsung menghukum anak jika anak melakukan kesalahan, 

tetapi memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik 

dan yang buruk 

(5) Membimbing anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang 

 

3. Pola asuh orang tua memberikan pengaruh pada penerapan model 

pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa. Hal ini 

diketahui adanya interaksi antara model pembelajaran dengan pola asuh 

orang tua siswa sehingga diharapkan guru dalam mengajar selain 

menerapkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi juga 

sebaiknya memperhatikan pola asuh orang tua siswa. 


