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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang 

telah dipaparkan pada bab IV dapat disimpulkan  
berikut. 

1. Ada perbedaan signifikan hasil belajar siswa 
menggunakan metode picture and picture dan 

demontrasi dibuktikan dengan rata-rata pretest dan 
postes yang menunjukkan adanya peningkatan nilai 

(19,0523,85). Kesimpulan tersebut juga 
didasarkan atas hasil analisis independent sample t-
test dimana diperoleh thitung = 6,884. Pada taraf 

signifikansi 0,05 dan df = 66, diperoleh nilai ttabel = 
1,997. Berarti thitung >  ttabel (6,884 > 1,997).  

2. Ada perbedaan signifikan hasil belajar siswa 
menggunakan metode jigsaw dan refleksi  
dibuktikan dengan rata-rata pretest dan postest 
yang menunjukkan adanya peningkatan nilai (20,22 
 27,45). Kesimpulan tersebut juga didasarkan atas 

hasil analisis independent sample t-test dimana 
diperoleh thitung = -7,382. Pada taraf signifikansi 0,05 

dan df = 60, diperoleh nilai ttabel = -2,000. Berarti 
thitung <  ttabel (-7,382 < -2,000).  

3. Ada perbedaan signifikan hasil belajar siswa dengan 

metode jigsaw dan refleksi  terbukti lebih efektif dari 
pada metode picture and picture dan demontrasi 

pada pembelajaran Kemerdekaan Menyatakan 
Pendapat pada mata pelajaran PKn. Hal ini 
dibuktikan dari rata-rata skor post test 

pembelajaran kelas eksperimen lebih tinggi daripada 
rata-rata skor pembelajaran pada kelas kontrol 
(27,45 > 20,29) dan (23,85 > 19,05). Kesimpulan 

tersebut juga didasarkan atas hasil analisis 
independent sample t-test dimana diperoleh thitung = 
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5,186. Pada taraf signifikansi 0,05 dan df = 63, 
diperoleh nilai ttabel = 1,998. Berarti thitung >  ttabel 

(5,186 > 1,998). 
 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan di 

atas, terdapat beberapa saran sebagai berikut. 

a. Guru dapat mengimplementasikan metode jigsaw 

dan refleksi  dalam pembelajaran sesuai dengan 
kondisi siswa, sekolah dan lingkungan. 

b. Guru dapat mengembangkan model pembelajaran 

ini dengan berbagai metode, langkah-langkah serta 
materi sehingga lebih bervariasi, inovatif, menarik 

dan membuat siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan 
tusias dalam pembelajaran PKn.  

c. Kepala sekolah untuk mengembangkan kemampuan 

dan aktivitas belajar di kelas dan pemahaman 
konsep atau meteri pembelajaran, maka metode 
jigsaw dan refleksi  dapat diterapkan sebagai 

alternative lain dari pembelajran di sekolah. 
d. Peneliti, penelitian ini masih dapat dilakukan 

penelitian lanjutan dengan skala lebih luas dan 
besar sehingga dapat menarik kesimpulan yang 
lebih umum, karena dengan kesimpulan yang lebih 

umum dapat menjadi alasan yang kuat untuk 
diterapkan metode jigsaw dan refleksi  dalam 

pembelajaran.  

 

5.2.1 Penelitian Selanjutnya  

Berdasarkan hasil penelitian ada perbedaan yang 
signifikan dari hasil belajar Pkn pembelajaran metode 
picture and picture dan demontrasi dengan metode 

jigsaw dan refleksi  pada siswa kelas VII Tahun Ajaran 
2012/2013 di SMP N 1 Bringin dan SMP N 2 Bringin, 

maka hal ini menegaskan bahwa kelas eksperimen 
hasil belajarnya meningkat dan lebih efektif. Guru 
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harus memodelkan berfikir refleksi  melalui proses 
belajar dan dukungan pada siswa belajar dalam 

merefklesikan dalam strategi-strategi belajar maupun 
apa yang harus dipelajari (Clift, Houston, & Pogach, 

1990; Schom, 1987). Oleh sebab itu, bagi peneliti 
selanjutnya dapat meneliti apakah ada perbedaan hasil 
belajar pada mata pelajaran lain dengan dan tanpa 

pemberian inovasi pembelajaran metode jigsaw dan 
reflektif. 

 

5.2.2 Keterbatasan Penelitian  

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai 

berikut : 

1. Nilai hasil belajar PKn peserta didik merupakan 

nilai murni hasil tes formatif yang belum 
diakumulasi dengan nilai ulangan harian. Hal ini 
disebabkan karena jenis penelitian eksperimen 

yang menguji pretest dan posttest dengan 
instrument saol yang sama. Pretest diberikan 

sebelum awal pembelajaran Pkn dengan SK yang 
diteliti, sehingga tidak mungkin diambil nilai 

ulangan harian di awal (pretest). 
2. Peneliti menyadari sangat sulit mencari kelompok 

kontrol yang homogen, dan hampir tidak ada yang 

benar-benar homogen. Oleh sebab itu digunakan 
jenis penelitian kuasi ekperimen (eksperimen 

semu).  

 


