
 

 

RAUV 

SIMPllLAN, IMPLIKASI OAN SARAN 

A. Simpulan 

/. Penerapan strategi pembelajaran koperatif mempunyai keunggulan jika 

dibandingkan dengan strategi pembelajaran konvensional. Hasil temuan penelitian 

menunjukkan adanya perbedaan secara niia·j rata-·-rata hasil ·;,eiajar fisika, baik 

secara kelompok maupun secara keseluruhan. Demikian JUga stswa yang 

s1swa dalam pembelajaran kooperatif disebabkan oleh pengelolaan strategi 

pembelajaran- yang sesuai dengan prosedur, yang menekankan kelja sama secara 

aktif, sating mcmbantu, baik sesama siswa yang memiliki kemampua.n awal tinggi 

dengan siswa yang mcmiliki kcrnampuan awal rendah dan peran guru sebagai 

fasilitator schjj1gga sasaran tujuan pembelajaran dapat. tcrcapai sesuai dengan yang 

telah diprogramkan oleh guru. 

l ::! Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

I. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif dengan strategi pembelajaran konvensional dan temyata penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif lebih unggul daripada penerapan strategi 

pembelajamn konvensionaJ. · .,o / 

2. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif terhadiip siswa yang mempunyai 

kcmampuan awal tinggi menunjukkan hasil bclajar yang lebih tinggi daripada 

penerapan strategi pembelajaran konvensional terhadap s1swa yang 
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mempunyai kemampuan awal tinggi. 

3. Penerapan strategi pembelajaran kooperatif terhadap siswa yang mempunyai 

kcmampuan awal rendah akan membantu siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar maksimal sebab terjadi kerja sama secara aktif saling membantu, dan 

bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga 

siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah akan memberikan hasi1 

belajar yang lebih baik jika dibandingkan -~ngan penerapan strategi 

pembelajaran konvensionaJ terhadap siswa yang mempunya1 kemampuan 

4. Pencmgan strategi pcmbelajaran kooperatif _ lcbih cfektif dalam- upaya 

menin£katkan hasil belajar sebab terjadi kerja sama secara aktif, bertanggung 

.;awab, hubungan interaksi langsung, sating membantu antar sesama siswa, 

peran guru ~ebagai fasil itator, pemamfaatan waktu yang cfisien dan daya tarik 

jika dibandingkan dengan Strategj pembclajaran konvensionaJ. zCI-s NfiC~.O 

4. Keunggulan strategi pembelajaran kooperatif terfokus pada peran, keaktifan, 

partisipasi dan tanggung jawab dalam bekeJjasama untuk memperoleh hasil 

bel ajar siswa yang maksimal. - ~,...,... . 

I "?,\I! G~.P,?, 
B. lmplikasi ~ \ f ~ ~ 

Bcrdasarkan simpulan · dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

strategi pernbelajaran koperatif - temyata lebih etektif dan efis1en dalam 

meningkatkan hasil belajar siswajika dibandtngkan dengan strategi pembelajaran 

konveosional. Strategi pembelajaran kooperatif yang lebih unggul terfokus pada 
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peran, keaktifan, partisipasi dan tanggung jawab dalam bekerjasama untuk 

mempcroleh hasil belajar siswa yang lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan 

konstribusi dan implikasi kepada guru, siswa dan pengambil kebijakan dalam 

pendidikan. Pembelajaran kooperatif memberikan landasan teoritis untuk 

mengupayakan agar siswa dapat sukses belajar bersama ,orang lain dalam 

mcningkatkan prestasl belajar. Guru harus mcmpertimhangkan pemilihan strategi 

pemhelajaran dalam mencapai hasil belajar fisika yang lebih baik. Penggunaan 

strategi pembelajaran kooperatif memerlukan peran guru yang aktifdalam 

beraktifitas dan berkreatifitas. cj 

Kegiatan siswa dalam pembelajaran kooperatif harus mendapat 

pcrhatian dan pcnghargaan, sehingga siswa lcbih bertanggungjawab dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Apabila ini terlaksana dengan baik 

akan terciptJ. suasana yang menyenangkan dan menjadi pertimbangan- dalam 

melaksanakan proses pembelajaran kooperatif yang dapat mempengaruhi sikap, 

car<l: berpikir dan perilaku sosial untuk' mencintai ilmu pengetahuan yang 

merupakan sa\ah satu kehutuhan dalam kehidupan ddan sumber daya manusia 

yang unggul dimasa depan. ;:;;-N~ 4s NEe~ £.-s NEe~~~ 
f 1 Dalam pemhelajaran kooperatif perlu ditumbuhkan ketergantungan 

positif, sehingga siswa dalam ·kelompok saling membantu satu dengan yang 

lainnya dan tidak dirasakan suatu keherhasilan disebabkan oleh oleh seseorang. 

Setiap anggota kdompok belum berhasil jika anggota kelompok belum berhasil. 

Dalam membentuk kelompok yang kuat guru harus memperhatikan siswa dengan 
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kemampuan awal tinggi untuk dikelompokkan dengan siswa dengan kemampuan 

awal rendah da\am suatu kelompok. Siswa perlu mewujudkan kerja sama untuk 

rnencapai keherhasilan bersama dengan mernbagi permasalahan, rnernbantu, 

mcndukung. mendorong dan menghargai sctiap upaya dari sesama siswa. 

Penerapan pembelajamn kooperatif menumbuhkan gotong royong 

kebersamaan dalam rneningkatkan perestasi bersama untuk mewujudkan 

peningkatan kualitas sebagai h_!sil proses pembelaj_!ran. r 

/ Pelajaran fisika merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan 

pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. Bloom (1961) mengutamakan 

fakta, konsep, dan teori dalam mata pelajaran tertentu. Yaitu dengan 

mengutamakan cara pemecahan masalah seperti penggunaan rumus, alat 

pelajaran dan pencmuan dalam pendekatan keterampilan proses oleh sebab itu 

guru harus memberikan bimbingan dan pengarahan untuk dapat membanffi siswa 

dalam menemukan dan mcngembangkan konsep, sehingga siswa dapat rnenambah . ' 

pengetahuan tentang tisika. Penerapan pcmbelajaran kuoperatif dengan 

kemampuan awJI s1swa yang rendah akan mendorong_ siswa untuk helaja£._ lehih 

efektif dan efesien sebab peran, keaktifan, partisipasi dan tanggungjawab dalam 

bekerjasuma untuk memperoleh hasil bel~jar yang lebih baik. ) l ~ 
Hamhatan dalam penerapan strategi pembel~jaran kooperatif dapat 

terjadi. apabila guru tidak memiliki pengetahuan tentang pembelajaran tersebut 

scrta tidak mampu dalam mcngelola kegiatan pembelajaran kooperatif, yang 

mulai dari perencanaan sampai eva1uasi. Guru harus memperhatikan beberapa hal 
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dalam penerapan pcmhelajaran kooperati fan tara lain : (I) guru sebagai pengo lola 

mata pelajaran fisika harus mempersiapkan kebutuhan yang menyangkut 

. . 
pembelajaran koperatif. (2) perlu menanamkan suatu keberhasilan yang diraih 

adalah hasil bersama, dan (3) guru harus mempersiapkan sarana pendukung 

pembelajaran kooperatif sehingga siswa terhantu untuk menjelaskan hasil--hasil 

tugas dalam menemukan dan mengcmbangkan konsep dalam mata pelajaran 

fisika 

Scsuai dcngan temuan penelitian mengajukan heberapa saran dalam 

upaya meni12._gkatkan kualitas pembelajaran antara lain : / 

1. Untuk mcningkatkan hasil belajar fisika di SI .TP disarankan kepada guru 

fisika untuk melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif. Dengan 

pcncrapan strategi pembelajaran ini diharapkan dapat rneningkatkan kreatifitas 

bcrfikir dan motivasi belajar terhadap mata pelajaran fisika, serta 

menciptakan suasana bel ajar yang efisien dan efektif guna tercapainya hasil 

pembelajaran . I [l } c) 

2 .. Dalam pcncrapan stratcgi pcmbelajaran kooperatif sebaiknya harus lebih 

dahulu mcngcnal prinsip-prinsip da1am pembclajaran koopcratif schingga 

tidak terdapat rintangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti, 

pengelompokan, lembaran kerja siswa, dan kelornpok ahli (jigsaw). Q_engan 

dcmikian guru diharapkan mampu mendorong serta membangkitkan minat 

siswa dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama. 
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5 Dalam penentuan kelompok guru harus mengdompokkan siswa dengan 

kemampuan tinggi dan kcmampuan rcndah, schingga diharapkan s1swa 

dengan kemampuan awal tinggi dapat membantu siswa dengan kemanpuan 

awal rendah. Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik siswa dalam satu 

kelompok akan merasakan bahwa tugas tersebut menjadi tanggungjawab 

bersama sehingga proses pembelajaran kooperatif dapat lebih meningkatkan 

hasil helajar yang lebih baik. 

ag1 para s1swa 

untuk menjalin kc~jasama di dalam kelompok sehingga memberi dampak 

positif clalam peningkatan hasil bclajar tampa disadari telah saling membantu 

dalam memahami materi pelajaran demi tercapainya basil belajar yang lebih 
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