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Sl.MPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Simputan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : '
1. Terdapat pengaruh strategi pembelajaran modul dan strategi pembelajaran
kooperatif terhadap hasil belajar fisika.

2. Terdapat p!.!ngaruh motivasi berprestasi tinggi dan rt:ndah terhadap hasil betajar

j)l~

fisika.

3. Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran modul dan kooperatif serta

mot.ivasi herprestasi terhadap hasil belajar fisika.

c~~

Hasil penclttian ini membuktikan terdapat perbedaan basil belajar fisika siswa
yang diterapkan pembelajaran modul dengan yang diterapkan pembelajaran
(

kooperatif, tidak terlepas dari interaksi antara strategi pembelajaran yang
dimanipulasi dengan tinggi rendahnya tinglcat motivasi berprestasi siswa.

~)

Kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi linggi memperoleh basil
belajar yang lebih tinggi daripada kelompok siswa yang memiliki motivasi
berprestasi rendah, tidak terlepas dari pengaruh penerapan strategi pembelajaran.

Pada siswa yang motivasi berprestasinya tinggi, pembelajaran modul lebih unggul
daripada

pembelajaran

kooperatif,

sebaliknya

pada

siswa yang molivasi

berprestasinya rendah, pembelajaran kooperatif lebih un!:,rgul daripada pernbelajaran
modut Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran modul lebih tepat diterapkan

~~~~
86

pada siswa bermotivasi berpres£i tinggi sedangkan peml>elajaran kooperatif lebih

tcpat uitcrapkan pada siswa bermotivasi bcrprt!stasi rcndah.

B. lmplikasi
Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, para guru dituntut menguasai
berbagai strategi pembelajaran antara lain pem.belajaran modul dan pembelajaran
kooperatif yang akan digunakan dalam kegiatan ~~jar mengajar. SeJ.ajn itu, guru
juga harus memperhatikan karakteristik siswa scperti motivasi bcrprestasi. Dcngan
menguasai be agai macam strategt pem

dan

kelemahan

masing-masing

aJaran, guru apat mengeta ua

strategi

pembelajaran.

Selanjutnya

dcngan

mengetahui karakteristik siswa, guru dapat menentukan strategi pembe1ajaran yang

Lepat untuk diterapkan sesuai dengan krakteristik siswa.
Dalam pembelajaran mata pelajaran fisika, akan diperoleh hasil belajar yang
i

baik apabila dalam menyampalkan materi pelajaran, guru dapat- menerapkan
pembelajaran modulyang sesuai dengan k.rakteristik siswa bermotivasi prestasi tinggi
dan pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan karakteristik siswa bennotivasi
prestasi rendah. Temuan penelitian menunjukkan_pada bermotivasi

P_!e~tasi

tinggi,

pembelajaran modul lebih unggul daripada pembelajaran kooperatif, sebaliknya pada
siswa bermotivasi prestasi rendah, pembelajaran kooperatif lebih unggul daripada
~mbelajaran

modul. Penerapan pembelajaran modul

dan kooperatif dalam

pembelajaran fisika harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Adaptm upayaupaya yang harus dilakukan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran modul

adalah : l'erJama, guru harus

~pelajari

bahan modul yang digunakan oleh siswa,

mempelajari alat-alat dan sumber pclajaran yang harus disediakan atau dimiliki oleh
para siswa agar modul tersebut dapat digunakan secara maksimal, kedua guru
hendaknya menegaskan kepada para siswa agar tidak perlu tergesa-gesa dalam
mcnyelesaik:an modul. tetapi ~cepatnya ml!nguasai bahan modul, mengadakan
pengecckan kcliling untuk mengetahui: seberapa jauh para siswa memahami
petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam modul seperti terlihat dalam kemampuannya
mengisi lembaran kerja, mengerjakan tugas-tugas dan kesulitao-kesulit
umum dihadapi o\eh siswa, Ki!iiga mengecek sampai berapa jauh siswa telah benar-

benar menguasai modul terse5ut dengan jalan memeriksa lembaran ke rjanya, dan

Keempat bagi siswa yang telah mencapai skor 75% guru harus segera memberikan
tugas-tugas pengayaan, memberikan modul baru sebagai kelanjutan modul yang
ditelah dipelajari. Bagi s"iswa y~ng belum mencapaLs.kor 75% guru harus membcrikan
bimbingan khusus kepada yang b~:rsangkutan.
Upaya-upaya yang harus dilakukan guru dalam mengimplementas1kan
pembelajaran kooperatif adalah : Pertama guru menyampaikan tujuan pelajaran dan
memotivasi siswa untuk bclajar, Kedua guru mengelompokkan siswa ke dalam timtim belajar, Keliga presentasi hasil akhir kerja kelompok, atau evaluasi tt;ntang apa
yang telah dipelajari siswa dan memberi penghargaan terhadap siswa.~

._____..

c.

Saran-Saran
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Saran-saran yang dikemukakan untuk penelitian lanjutan sebagai berikut ini :
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I. Penelitian ini masih perlu d~mbangkan lcbih lanjut pada skala yang lcbih luas
dengan objck penelitian dan variabel yang lain. Karena penditian ini dilakukan di
SMP Negeri I dan SMP Negeri 2 Tanjung Morawa maka disarankan para peneliti
lain untuk melakukan penelitian dengan variabel yang sama di SMP Negeri yang
lain di lingt.:ungan SMP Negeri dcngan kondisi yang berbcda sehingga diperolch
hasil pcnelitian yang dapat mcncerminkan kondisi yang lcbih umurn.

E.O

c,/

2. Karakteristik siswa yang dijadikan variabel moderator dalam penelitian ini adalah
motivasi be restasi siswa. Disarankan untuk

nelitian lanjut melibatkan

karakteristik siswa yang lain guna melengkapi kajian peneiitian ini.

/

Saran-saran yang dikemukakan pacta pemanfaatan hasil penelitian ini, dapat
dikemukakan sebagai berikut :
1. Untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri Tanjung

--

--

Morawa Kabupateni Deliserdang dapal dilakukan dengan menerapkan strategi

-

-

pcmbelajaran yang tepat antara lain adalah pembelajaran modul dan pembelajaran
kooperati f.
2. Strategi pembelajaran dan karakteristik siswa merupakan suatu komponen yang
dapat menentukan atau rnempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru
sebagai perancang pengajaran perlu mempc;:rtimbangkan karakteristik siswa dalam
merancang pengajaran. Pembelajaran modul terjuji lebih tepat diterapkan pada
siswa yang memiliki karakteristik bermotivasi--prestasi tinggi dan pernbelajaran
kooperatif lebih tepat diterapkan pada siswa yang memiliki karakteristik
bermotivasi prcstasi rendah.
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