
A.Simpalau 

BABV 

SIMI'ULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

8erdasarlam hull penetitian dan pembehasan yang dikemukakan, 

maka dapat ditarik. bebc:tapa simpulan seperti di bawab ini: 

I . Penerapan model pembelajaran berbasis portofolio mc:mberitan 

pengallllh tabadap basil belajar pendidikan JcewarpncpruD 

siswa yang lebUI beik bila dibendingkan dengan model 

pembelajran kouvensional. Hal ini tetcermin dari skor rata-rita 

hltung basil belajar yang diperoleb siswa pada ltelompolt yang 

diajar denpn ~ model pembelajaran berbasis 

ponofolio adalah 3 I ,OS; seclangltan ltelompolt siswa yang dlajar 

drnpn menggunakan model pembelajaran konvensional baDya 

memperoleb sltor rata-nuda hltung basil belajar siswa adaJab 

28,50. 

2. Kemampuan aMI slswa mc:mpengarubi basil belajar pendidilcan 

b:-wup.ep-1. Basi ltelompok siswa yang memiliti 

kemampuan awal tinggi memperoleb basil belajar yang lebib 

balk. bila dibmcfinabn dengan ltelompoll siswa yang mc:mililci 

lt.emampuan awal rendah. Hal ini tereennin dari sltor rata-rata 

hituog basil belajar pendidikan kc¥tmganepun siswa yang 

diperoleb ltelompok siswa yang memiliki lt.emampuan awal 
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tinggi eda!ah 30,82; 9Cdangbn kelompok siswa yang memiliki 

kemam-puan awal rendah hanya memperoleh sk:or rata-rata 

bitung basil belajar pendidikan kewatganegaman siswa adalah 

28,73. 

3. Terjadi iuteraksi antaJa model pcmbehjanm dengan lumampoan 

awaJ dalam mempengaruhi basil belajar siswa peda model 

pembe!ajanm berbesia portofolio dan model pembel.ajaran 

konvensional. Hal ini te1bukti dari basil pengujian lanjutan 

mendaplll simpu1an bahwa lulompolt siswa yang memiliki 

lumampuan awal tinggi basil belajamya lebib ballt bila diajar 

clenpn meugmwhn model pembelajaran berbasis portofolio 

dibandingbn dengan siswa yang diajar menggunaltan model 

konveasional. Sedangkan bagi lulompot siswa yang memiliki 

kemampuan awaJ rendah basil belajar siswa lebib baik diajar 

denpn model pembeaja&an k.onvensiooal. 

B. .. plllulsJ 

Berdasarbn simpulan dan temuan penelitian telah membuktilaul 

t.hwa model pc:nabdaja• M berbesis porto folio lebih bai.k untuk 

meni"3'a•hn basil belajar siswa, hal ini dapet dijadibn behan 

pettimbengac~, dan pertu dil!t!nmm pembinaan atau pelatihan bagi gwu 

agar penerapan model pembelajaran berbasis portofolio dap.t diteraplam 

deDpo bUk. Dellpn pcnerapan model pembelajaran berbasis portofolio, 

1l0 



• 

guru tidak perlu menyiapkan behan ajar berupa modul, melainkan culwp 

dengan meuyedla.k.an ~behan infonnasi dari bertJegai S\DIIber yang 

dapat dickses olch siswa. BeTdasartan simpulan kcdua, ditemulam babwa 

temampoam awal sebapi satu brakteristik siswa, terbubi memberilan 

Jl""'••ub yang berarti dalam pcroleban basil belajar siswL Siswa yang 

memnlti temampuan awal tinggi mempcroleh basil bel~ar yang lebih bait 

dibendingbn dalpn Siswa yang memiJW Umampull!l awal reodah. Hasil 

tcmiDJI ini menjadi behan pertimbaangan bagi guru pendiditan 

kcwarpncgaraan untuk. memahami keadaan siswa, dan Ullb2lt 

mengupayalcan proses pembelajaran yang bagaimana yang harus 

diupayabn guru bagi ktlompul. siswa yang memilili kemampuan awal 

mldah ini agar basil belajar yang dipcroleh minimal sama dengan 

kdompolt siswa yang memilili kcmampuan awal tingi 

Hasil simpulan ketiga ditemukan bahwa slswa yang memilikl 

kr.m+mpuau awal tinai t..siJ bdajall)1l lcbih baik apebila diajar dengan 

model pembelajanm berbuls portofblio, blla dibandingbn dengan siswa 

)'8111 diajar menggtmahn model pembe~uan komensioraal. Sebaliknya 

siswa yang memiliki temampuan awal rendah basil belajamya lcbih bait 

bila ctiajar dertpn model pembelajnm konvensioanl, bila dibelwlinghn 

deupn ~ar ~model pembelajaran be1besis portofolio. Siswa 

yana memiJikj kemampuan awal tinggi mempeioleb skOl' rata-rata hitq 

hasil belajar pendidikan ltewarganegaiaan lebih tinggi diajar dengan model 
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pembeJajaran be1basis portofolio , dan siswa yang memiliki kemampuan 

awal rendab mtmperoleb skor rata-rata hitung hasil bel.Uar pcndidikan 

kewargaDepraan lebih tinggi diajar dengan model pen•bei!Uaran 

ltonvensioanl. Jib dilihat dengan adanya perbedaan eiri temampuan awal 

yang dimililci oleb siswa, maka guru pendidikan kewarganegaraaD barus 

lebih bijaksana daJam menentukan model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam menyampaibn informasi dan materi pclajaran kepada 

siswuya. Guru pendidilcan lcewarganegaraan harus memperbatikan 

karalaeristik siswa dalam meraneang dan menpmbo111ghn model 

pcmbelajaran yang akan diteraplcan. 

Temuan pcoelitian babwa terjadi interaksi antara model 

pembelajamn dtngan ltemampuan awal siswa dalam rnClnpengaruhi basil 

belajar pcndidikan lcewarganegaraa siswa, memberikan indikasi 

pentingnya pengetahuan guru terbadap kemampuan awal siswa yang terbit 

erat deDgan materi pelajaran, dan pentingnya ~ guru dalam 

memilih ser1a menetaplcan model pembei.Uamn yang rnenjadi pilibannya. 

Selaqjulnya babwa 11k.ibat tidak adanya pcrbedaan antara model 

pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran berbasis portofolio 

basi siswa yang memililci kcmampuan awal rendah mtmberikan implik.asi 

UIIIUk tntmfohntan periJatian pada penggunaan model pembelajaran 

betbtiis portofolio. Hal ini guru perlu untuk mcngupayakan sistem 

pelabanaan model pembelajaran berbasis portofolio yang mampu 
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mcngilrntkan kelompok siswa yang memili.ki kemampuan awal rendah. 

misalnya dengan memberikan responsi secara lcbusus, atau dengan 

ltemampuan awal. 

c.s..... 
Berdasarbn basil dan temuan penelitian yaog dipepelbn p!lda 

simpalan senta implitui basil peoelitian, maka berilwt disarankan 

btbcrape hal anlaralain. 

I. Hasil temuan penelitlan, bahwa model pembelajaran berbasis 

portofolio Jebih ba.ilt clibendinglcan denpo model pembelajaran 

koovensional Oleh sebab itu dihalapbn guru mer.geoal dan 

melatih ketenmpilan model pembelajaran babasis port.Ofolio, 

dan memabami kemampuan awa1 siswa, sena kondisi siswa 

dalam proses pembelajaran agar siswa mampu menemultan dan 

lce-Nmp.oc:gmaan apr dapet meoaapbn model pembelajaran 

berbe.sis port.Ofolio, guna meni:ngJadltan tompetensl siswa dan 

hasll belajar pendidilam kewarganepi-1, Untuk menerapk.an 

model pembelajaran tersebut diharapbn guru selalu berusaha 
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materi pelajaJan, serta mc:nambeh wawasan tentang teori 

betajar dan model pembelajaran yang inovatif. 

3. I>itmaptan kepeda gwu )'llllg abn mc:nerapkan model 

pembelajaran berbasls ponofollo agar mengidentifilcasi 

kemampuan awaJ siswa. HaJ ini dihtb*an uotuk dapat memilib 

perlalruan yang altan diberiltan keplda siswa.. 

4. Perlu diedabn peodidikan dan pelatiben begi guru-guru 

tenlang model pembelejaren belbesis ponofolio, lchususnye 

guru mila pelejaren pendidilcm lccwuganepraan dan 

umumnye guru-guru IPS lcarena temuan penelitien ini behwa 

model pembelejarllll becbesis ponofolio 1erbubi memberikan 

hesi1 belejlll' yang lebib beilt tedledap hasil belejar pendidikan 

kew•pnc:psaan siswa bi1a clitw;di,,.., A ttpn model 

pembelajaran konvensiooaJ. 
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