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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan paparan hasil yang diperoleh 

pada penelitian pengembangan model pembelajaran learning together, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Selama ini kegiatan pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Bukitkemuning 

masih menggunakan metode konvensional, yaitu guru memegang peran 

utama dalam menentukan isi dan langkah-langkah dalam menyampaikan 

materi kepada siswa. Metode mengajar guru masih berkisar pada ceramah, 

tanya jawab serta penugasan. Bahkan siswa hanya berpegang pada buku 

paket yang disediakan di perpustakaan sekolah, selain itu masih terlihat 

kecenderungan siswa untuk bicara dengan teman yang lain saat proses 

pembelajaran. Akibatnya dalam mempelajari materi IPS siswa cenderung 

kurang semangat dan dianggap membosankan.  Aktivitas belajar siswa 

masih tergolong pasif, sehingga mengakibatkan sebagian besar siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan guru 

yang berakibat hasil belajar juga rendah. 
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2. Dalam pengembangan model pembelajaran Learning Together peneliti 

melakukan beberapa tahapan yaitu: 1) membuat analisis kebutuhan, 2) 

perencanaan pengembangan model pembelajaran, 3) validasi model oleh 

ahli, 4) revisi model, 5) uji coba model, dan 6) model sebagai produk. 

3. Pengembangan model pembelajaran learning together memberikan hasil 

yang efektif dalam proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 

Bukitkemuning.  

 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran learning together dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran IPS.  Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan pencapaian hasil belajar yang mengalami peningkatan. 

 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran learning 

together member masukan kepada guru untuk selalu berinovasi dalam mengatasi 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini seorang guru harus 

mampu merancang kegiatan pembelajaran yang efektif yang dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Model pembelajaran learning together  mengarahkan siswa untuk dapat 

meningkatkan kerja sama antar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri dalam 
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mengeluarkan pendapat saat presentasi di depan kelas.  Dengan demikian model 

pembelajaran learning together dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS. 

 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Melalui penelitian dan pengembangan model pembelajaran yang mengikuti 

langkah penelitian Borg and Gall yang dipadukan dengan langkah pengembangan 

desain ADDIE, peneliti dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan dapat 

menghasilkan produk model pembelajaran learning together.  Model 

pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran efektif terutama 

dalam pembelajaran IPS di SMP.  Dengan demikian, langkah-langkah dalam 

penelitian ini dapat menjadi landasan praktis bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian dan mengembangkan model-model pembelajaran lain yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan 

pengembangan model pembelajaran Learning Together adalah : 

1. Guru harus kreatif dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran melalui 

penggunaan model-model pembelajaran yang sesuai. 

2. Guru dapat menjadikan model pembelajaran Learning Together sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran efektif dalam kegiatan pembelajaran. 
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3. Guru harus dapat memfasilitasi siswa dengan memberikan model 

pembelajaran yang efektif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

 

 


