
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. ada perbedaan moralitas antara siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) dan siswa yang 

diajar menggunakan model pembelajaran Group Investigation (GI) pada 

mata pelajaran IPS Terpadu. 

2. moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) lebih baik 

dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran Group 

Investigation (GI) bagi siswa yang memiliki sikap positif terhadap mata 

pelajaran IPS Terpadu. 

3. moralitas siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Group Investigation (GI) lebih baik dibandingkan dengan 

yang menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique 

(VCT) bagi siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

IPS Terpadu. 
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4. ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan sikap siswa 

pada mata pelajaran IPS Terpadu terhadap moralitas siswa. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Studi Perbandingan Moralitas antara 

Penggunaan Model Pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) 

dan Group Investigation (GI) dengan Memperhatikan Sikap Terhadap 

Mata Pelajaran IPS Terpadu pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Sragi 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013”. Maka peneliti 

menyarankan. 

1. Untuk Sekolah 

a. Pihak sekolah hendaknya meningkatkan pembangunan agar dapat 

mencapai akreditasi yang lebih baik, seperti peningkatan sarana 

prasarana. 

b. Pihak sekolah hendaknya menyelaraskan antara jumlah siswa dengan 

jumlah ruang yang ada. 

c. Pencapaian visi dan misi sekolah untuk tahun berikutnya. 

2. Untuk Guru 

a. Guru hendaknya menilai hasil belajar tidak hanya dari ranah 

kognitifnya saja, tetapi  menilai hasil belajar dari ranah afektifnya 

juga. 

b. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran sesuai dengan 

karakter belajar siswa dan lebih kreatif dalam memilih menggunakan 
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model pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 

3. Untuk Siswa 

a. Siswa hendaknya memiliki sikap positif terhadap semua mata 

pelajaran khususnya mata pelajaran IPS Terpadu agar lebih mudah 

memahami materi pelajaran. 

b. Siswa hendaknya ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

dan meningkatkan sikap kerjasama yang positif antarsiswa.  

4. Peneliti Selanjutnya 

a. Adanya penelitian tindak lanjut untuk menyempurnakan penelitian 

ini yaitu dengan mengadakan penelitian yang sama dengan fokus 

pada indikator atau mata pelajaran yang berbeda. 

b. Meningkatkan ketajaman dan keakuratan penelitiannya. 


