
 

 

 

 

 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil konstruksi dan uji hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa 

sikap terhadap sistem hukum dan peradilan nasional siswa kelas X SMAN 1 Banjit 

tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut. 

1. Ada perbedaan tingkat sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan 

nasional, antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model Team Game 

Tournament, Jigsaw, dan model Group Investigation. 

2. Tingkat sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional yang 

pembelajarannya menggunakan model Team Game Tournament lebih baik 

daripada model Jigsaw. 

3. Tingkat sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional yang 

pembelajaranya menggunakan model Team Game Tournament lebih positif dari 

pada model Group Investigation. 

4. Tingkat sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional yang 

pembelajarannya menggunakan model Jigsaw lebih baik daripada model Group 

Investigation. 
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka perumusan implikasi menekankan pada 

upaya untuk merubah atau membentuk tingkat sikap positif terhadap sistem hukum 

dan peradilan nasional yang pembelajarannya penerapan model pembelajaran Team 

Game Tournamen, Jigsaw, dan Group Investigation sebagai berikut.  

Dengan adanya perbedaan hasil belajar ranah sikap antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model Team Game Tournament, model Jigsaw, dan 

model Group Investigation ini memberikan informasi bahwa guru hendaknya 

memiliki kecermatan dalam mempertimbangkan penerapan model pembelajaran yang 

tepat untuk membelajarkan siswa. Penerapan model pembelajaran yang berbeda juga 

berimplikasi pada perolehan hasil belajar yang berbeda. Oleh karenanya mengkaji 

keunggulan dan kelemahan masing-masing model hendaknya diperhitungkan 

secermat mungkin disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan supaya 

mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

Untuk menyampaikan materi sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan 

nasional, maka penggunaan model TGT bisa menjadi bahan pertimbangan karena 

model tersebut menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk  

bekerja sama dengan siswa yang lainnya dalam kelompok. Konsep model 

pembelajaran ini merupakan implementasi student centred learning (SCL). Pada 

model Team Geam Tournament pembelajaran dimulai dengan penjelasan guru 

tentang materi-materi pokok, dilanjutkan dengan kegiatan kelompok untuk 
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memperdalam materi pembelajaran. Dibagian akhir diadakan perlombaan untuk 

menguji tingkat penguasaan siswa. Perlombaan ini merupakan kegiatan yang 

menegangkan sekaligus menyenangkan bagi siswa, dan untuk itu mereka akan 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ini erat kaitannya dengan penanaman nilai kerja 

sama, tanggung jawab pribadi sekaligus tanggung jawab siswa terhadap kelompok. 

Sebuah kelompok akan mendapat juara jika didukung oleh semua anggotanya. 

Sumbangan sekecil apapun sangat berpengaruh terhadap perolehan nilai kelompok. 

Sehingga masing-masing siswa akan merasa diakui eksistensi ditengah-tengah siswa 

yang lainnya. Dalam situasi pembelajaran seperti inilah secara perlahan akan tumbuh 

sikap positif siswa termasuk pada nilai-nilai yang hendak kita tanamkan. 

Penerapan model Jigsaw juga bisa dijadikan bahan pertimbangan karena hasil 

penelitian menunjukkan perbedaan hasil yang tidak terlalu jauh. Model pembelajaran 

kooperatif  tipe Jigsaw, selain menekankan tanggung jawab kelompok baik pada 

kelompok ahli maupun kelompok asal, juga menekankan tanggung jawab pribadi, 

dalam mempelajari topik pembelajaran dan kewajiban mengajarkan materi itu kepada 

teman-temannya yang lain dalam kelompok asal. Dengan demikian terjadi proses 

memberi dan menerima antar siswa. Apabila model ini dilakukan terus menerus maka 

dapat membina rasa persaudaraan, tanggung jawab, kerja sama dan ketergantungan 

yang saling menguntungkan bagi siswa. 

Ada beberapa kelemahan model pembelajaran Jigsaw yang peneliti temukan 

diantaranya siswa cenderung hanya memperdalam materi yang akan dia ajarkan 

kepada siswa lain dalam kelompok, sementara materi yang lain cenderung terabaikan. 
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Selain itu apabila seorang siswa tidak mempersiapkan materi yang menjadi 

tanggungjawabnya, atau tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, maka materi tersebut 

tidak dapat didiskusikan dalam kelompok. Hal ini akan mempengaruhi terhadap 

tingkat penguasaan materi pembelajaran kelompok pada umumnya. 

Model Group Investigation (GI), kegiatan pembelajaran dimulai dengan pemilihan 

topik materi yang akan dipelajari, siswa dilibatkan sejak perencanaan, melakukan 

investigasi kelompok, penyusunan laporan, dan presentasi hasil kerja. Proses ini 

dilakukan bersama-sama, saling mengisi, saling memberi, saling menutupi dalam 

kekurangan, dan saling mempertahankan yang menjadi kelebihan dalam kelompok 

itu. Dari proses itulah diharapkan muncul rasa tanggung jawab, kerja sama,  

keakraban dan ketergantungan yang positif. Karena mereka sudah membuktikan 

sendiri betapa pentingnya keberadaan siswa lain dalam proses pembelajaran. Hanya 

saja untuk model GI dalam implementasinya di SMAN 1 Banjit agak menemui 

kendala mengingat terbatasnya sumber-sumber belajar yang ada, sehingga hasil 

pembelajarannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan hasil TGT dan Jigsaw. 

Kelemahan pembelajaran model group investigation adalah model pembelajaran yang 

sangat kompleks dan agak sulit untuk pencapaian tujuan pembelajaran, karena topik 

yang dipilih siswa pasti topik yang menarik perhatiannya. Sementara topik yang lain 

terabaikan. Selain itu waktu yang dibutuhkan relatif cukup lama. Satu hal yang sangat 

perlu dilakukan guru dalam pembelajaran yang menggunakan model GI ini adalah 

perhatian dan pengawasan guru terhadap masing-masing siswa dalam kelompok, 

karena biasanya siswa yang bekerja adalah ketua dan sekeretaris kelompok atau 
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mereka yang dianggap pintar saja. Sedangan anggota yang lain hanya diam dan 

menjadi ’penunggang tanggung jawab’. 

Pembelajaran PKn di SMAN 1 Banjit, sangat menekankan adanya perubahan sikap 

positif terhadap perilaku dan norma yang berlaku. Untuk itu, pembelajarn model TGT 

dapat diterapkan dengan baik sehingga lebih dapat meningkatkan sikap siswa 

terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Walaupun demikian, pembelajaran 

model Jigsaw dan GI juga  dapat diterapkan karena perbedaan hasil belajar ketiga 

model pembelajaran itu tidak terlalu tinggi, karena ketiganya sama-sama 

mengandalkan prinsip bekerja sama dalam proses pembelajaran. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan, 

maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut, 

1. Saran untuk Guru 

a. Pada guru khususnya guru PKn hendaknya menggunakan pembelajaran TGT, 

Jigsaw, dan GI dengan memperhatikan karakteristik siswa dan materi yang 

akan dicapai dalam pembelajaran. 

b. Guru disarankan untuk memilih pembelajaran kooperatif tipe TGT yang 

mampu meningkatkan sikap siswa terhadap sistem hukum dan peradilan 

nasional pada SMAN 1 Banjit. Hal ini dikarenakan, pada pembelajaran 

Kooperatif tipe TGT siswa dituntut aktif dan  kreatif. Pembelajaran dengan 

model Kooperatif tipe TGT mampu meningkatkan rasa percaya diri dan 
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keberanian untuk mengungkapkan pendapat dalam kelompoknya. Dengan 

pembelajaran yang menggunakan model TGT, guru mampu menciptakan 

kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat 

kemampuan siswa yang kita harapkan. 

c. Guru disarankan agar dalam remedial teaching lebih cocok menggunakan GI 

karena dalam model kooperatif tipe ini siswa mampu meningkatkan hasil 

belajar. Guru sebaiknya membagi siswa yang remedial menjadi kelompok 

yang terdiri atas 3-4 siswa. Siswa bersama rekan yang belum tuntas 

mempelajari kembali materi yang pernah dibahas sebelumnya.  Kegiatan 

tersebut diakhiri dengan tes, baik tes lisan maupun tertulis. 

2.  Saran untuk Sekolah  

a. Sekolah hendaknya mendorong guru untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan model pembelajaran membangkitkan siswa untuk aktif 

dan kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama 

pembelajara PKn. 

b. Sekolah hedaknya memfasilitasi guru yang akan mengadakan penelitian kaji 

tindak yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Saran untuk Siswa 

a. Siswa hendaknya dapat mengikuti pembelajaraan model TGT, Jigsaw, atau GI 

karena dengan pembelajaran kelompok ini setiap siswa mempunyai peran 

yang sama, belajar secara kelompok untuk saling membantu mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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b. Siswa hendaknya membiasakan diri belajar dengan kelompok teman sebaya 

untuk meningkatkan sikap siswa. Berbagai karakater siswa dapat berkembang 

apabila siswa terbiasa dengan belajar kelompok yang mampu 

mengembangkan daya nalar, kreativitas, tanggung jawab, dan kerja sama. 

Karakter tersebut sangat dibutuhkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat. 


