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BABV 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan ~ .... 

Penelitian inf menggunakan metode cksperimen y~ng bertujuan untuk 

mengetahui perbedaai1 pengaruh strategi pembelajaran yaitu penerapan strategi 

pembelajara koperatif dan strategi pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

fisika, dengan menyertakan tingkat motivas1 berprestasi siswa. Berdasarkan basil 

pengujian hipotesis. mak.a dalam penclitian ini · dapat diambil kcsimpulan sebagai 

berikut: ~ 
.....-_a.Nr:i,.~ 

l. Secara ke5eluruhan atau dalan{ keadaan tldak dikelompukkan menurut 

motivasi berprestasi s1swa, tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika yang 

signifik.an antara kclompok..siswa yang diajar dengan menggt:makan .strJ.tegi 

pembelajaran koperatif dengan kelompok siswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran konvensional .. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa yang mero}:)unyai motivasi 

berprestasi tinggi dengan siswa yang mempunyai motivasi berprestasi rendah. 

3. ·rerdapat interaksi antara penerapan strategi pembelajaran dengan motivasi 

berprestasi siswa terhadap hasil belajar fisik:a. c I 
c:O / 

- -
a. Rata-rata hasH belajar fisika kelompok siswa yang memiHk\ motivasi 

bcrprestasi tinggi, untuk siswa yang diajar dengan strategi pembdajaran 

koperatif lebib tinggi dari hasil be'ajar fisika siswa yang diajar dengan 
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strategi pembelajaran konvensional Dengan demikan dapat disirnpulakan 

bahwa penggunaan slrategi pembdajaran koperatif lebih baik bagi siswa 

yang memiliki motjvasi berprestasj tinggj diband1ngkan dengan 

I ~ 'r(::..tf f, penggunaan strategi pembel~jran konvensionaL ~ \ :: 

b. Rata-rata hasil helajar fisika kelompok siswa yang memiliki motivasi 

berpr:cstasi rendah, untuk siswa yang diajar dcngan strategt pembelajaran 

konvensional lcbih tinggi dad hasll belajar fisika siswa yang diajar dengan 

stratgi pembelajaran koperatif Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan strategi pembelajaran konvensional lebih baik bagi 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah dibandingkan dengan 

( strategj pembel ~iaran koperatif ( ~ 

Dengan dtmikian capat disimp~lkan dengan rnenyertakan atau 

memperhatikan tingkat motivasi berprestasi siswa dalam penerapan strategi 

pembelajaran yang berbcd~ dapat memberikan hasi1 bela jar fisika yang bcrbeda. 

B. lmplikasi 

Untuk dapat mcnjalankan tugasnya dengan baik, para guru dituntut menguasai 

berbagai strategi pembelaiaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
\"' 

Setain itu guru juga harus memperhatikan karakteristik siswa dengan menguasai 

berbagai macam strategi pembelajaran. Guru dapat mengetahui kelebihan dan 

kelemahan masing-masing strategi pembc1ajaran, se-lanjutnya dengan mengetahui 
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karateristik siswa gum dapat menentukan strategi pernbelajaran yang tepat untuk 

diterapkan sesuai dengan karakteristik si.swa. 

Dalam pembel~i~uan fisika akan diperoleh basil pelajaran yang baik apabila 

dalam menyampaikan materi pelajaran guru dapat menerapkan strategi pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik siswa. Temuan penelitian ini membukti.kan hahwa 

penerapan strategi petn.belajaran tertentu pacla kelompok yang berbeda 

karakteritiknya akan memberikan hasil bel ajar yang berbeda pula. ~ T,-~\ 

Dalam pembeJajaran ini strategi pembelajaran y.ang digunakan dalam 

penyampaian materi pelajaran adalah strategi pembelajaran kooperatif dau - -
konvensional. K!:~.rakterisik siswa yaP.g dilibatkan adalah motivasi berprestasi siswa 

SLTP Negeri 2 Medan. ( ~'"' 

l. Temuan dalam penelitian 1m menunjukkan bahwa secara keseluruhan tanpa 

dikelompokkan menurut motivasi berprestasi , basil belajar fisika siswa relatif 

sama pada kedua penerapm1 slrategi pembelajaran. tersebut, yaitu strategi 

pembelajaran kooperatif dan strategi pembelajaran konvensional. 
~ 

c) 

2. Temuan. tain- dalam penelitiani ni menunjukkan.bahwa bagi. siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi, hasil belajar fisika siswa yang diajar dengan strategi 

pcmbe1ajan kooperatif1ebih tinggi dibandingkan dengan hasit bela jar iisik.a siswa 

yang dengan ~trategi pembeli\iaran konvensional-..Hasil penelitian meJlunjukkan 

hasil sebaliknya strategi pembelajaran konvensional mernberikan hasil belajar 

yang lebih tinggi aalam mata pelajaran fisika dibandingkan dengan strategi 

pcmbclajaran koopera tif. Hal ini memberikan masukan selanjutnya bagi siswa 
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yang memiliki motivasi berprestasi rendah, guru dapat menerapk:an srategi 

pembclajaran konvensional dalam pem.belajaran fisika karena secara nyata 

penerapan strategi pembelajaran konvensional meJnperoleh hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan penerapakn strategi pembelajaran kooperatif. -; \ · 

3. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penganth interaksi antara strategi 

pembelajaran dengan motivasi berprestasi pada siswa terhadap hasil betajar fisika 

siswa. 

C. Saran 

Berdasarkan kesim puJ an dan im .!1 1 ikasi pada bahasan sebelumnya, maka dapat 

disampai}can saran 5ebagai berikut : 

1) Untuk meningkatk.an hasit belajar flsika., pengajar hendakn.ya memperbatikan 

poiensi:QOtensi ~wal yang ada pada siswa. Salah satu potcnsi yang ada pada 

siswa adalah tingkat motivasi berprestasi yang berbeda pada setiap 

siswa.disarankan untuk mengadakan pengisisan angket atau tes kepribadian 

lainnya untuk dapat mengenal siswa yang akan belajar lebih dalam, V 
2) Penehtian ini terbatas pada strategi pembelajaran dengan mempcrtimbangkan 

tingkat motivasi berprestasi siswa, dan perlakuan yang diberikan hanya pada 

keJompok kecil atau merupakan studi kasus di SL TP Negeri 2 .Medan. 

Disarailkan bagi peneliti lebth lanjut yang berkattan dengan menggabungkan 

variabel-variabel in\ dcngan variabe1 lainnya, dan dalam cakupan yang lcbih 
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Juas. Dengan dem\kian diharapkan dapat mengurangi keterbatasan dan 

kelemahan.yang terdapat dalam penclitian ini. 

3) Untuk: meningkatkan hasi) beJajar siswa, hendaknya pengajar: (a).mengetahui 

Jatar belakang siswa, (b) menguasai tujuan pengajaran yang tetah ditetapkan 

datam Garis-Garis Besar Pedoman pengajaran (GBPP), (c) menguasai materi 

yang hendak diberika.n atau buku-buku referensi untuk setiap mata pelajaran, 

dan (d) menguasai strategi pembelajaran yang akan diterapkan. 


