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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan pada bab IV, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran VCT berpengaruh terhadap pemahaman konsep 

siswa dan sikap cinta tanah air siswa kelas IV SD Gugus Nusantara 

Karangmoncol. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t independent antara 

kelompok ekperimen VCT dan kelompok kontrol terdapat perbedaan 

signifikan. Begitu juga pemahaman konsep Posttest antara kelompok 

ekperimen VCT dan kelompok kontrol terdapat perbedaan signifikan. 

2. Model pembelajaran TSTS berpengaruh terhadap pemahaman konsep 

siswa dan sikap cinta tanah air siswa kelas IV SD Gugus Nusantara 

Karangmoncol. Hal ini dtunjukkan dengan hasil uji t independent 

menunjukkan bahwa sikap cinta tanah air Posttest antara kelompok 

ekperimen TSTS dan kelompok kontrol terdapat perbedaan signifikan. 

Begitu juga pemahaman konsep Posttest antara kelompok ekperimen 

TSTS dan kelompok kontrol terdapat perbedaan signifikan 

3. Model pembelajaran VCT dan TSTS memiliki perbedaan pengaruh 

terhadap kemampuan pemahaman konsep dan sikap cinta tanah air siswa. 

Model pembelajaran VCT lebih berpengaruh terhadap sikap cinta tanag 

air siswa, sedangkan model pembelajaran two stay two stray lebih 
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berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji multivariate dengan ANOVA menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan antara pamahaman konsep siswa antara 

pembelajaran model VCT, TSTS, dan pembelajaran kurikulum 13. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan yang terjadi selama pelaksanaan penelitian. Adapun 

keterbatasan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Pertemuan pertama mengalami hambatan dalam hal alokasi waktu. Hal 

ini dikarenakan kelas eksperimen belum terbiasa menggunakan model 

(Value Clarification Technique dan TSTS) 

2. Alokasi waktu ada yang terbatas karena dalam satu hari tersebut masih 

dikurangi dengan mata pelajaran yang lain seperti agama dan seni. 

3. Siswa masih belum mempunyai kepercayaan diri untuk kegiatan 

menerangkan materi yang didapat kepada temannya. 

C. Saran 

Saran yang diberikan setelah selesainya penelitian ini adalah: 

1. Kepada guru kelas Sekolah Dasar khususnya kelas IV agar dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dapat memperhatikan pemahaman 

konsep serta sikap cinta tanah air siswa sehingga anak tidak bosan dan 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan 

metode VCT atau TSTS. 
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2. Kepada pihak sekolah agar dapat lebih mendorong guru untuk selalu 

mengembangkan diri dalam penguasaan dan penerapan metode 

pembelajaran baru khususnya pada pelajaran tematik di Sekolah Dasar 

agar pemahaman konsep serta sikap cinta tanah air siswa dapat 

ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


