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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulao 

Berdasarkan hasil anal isis data pada Bah 1 V maka dapat ditarik simpulao 

sebagai berikut : 

1. Hasil perolehan skor dari hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran keterampiian proses menggunakan KIT IP A lebih tinggi dari pada 

siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran keternmpilan proses 

menggunakan media konvensional. 

2. Hasil perolehan skor dati hasil belajar lPA siswa yang proses dengan rnemiliki 

minat baca tinggi lebih baik dari pada siswa yang rnemiliki minat baca rendah. 

3. Dari basil pengujian hipotesis diketahui bahwa: Pertama, ada perbedaan hasil 

bela jar lP A antara siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran keterampilan 

proses menggunakan KIT TP A dengan siswa yang diajar dengao stratt:gi 

pernbelajaran keterampilan proses menggunakan media konvensional (Frurung = 

7,24 > F1abel = 1,76). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hasil belajar IP A 

siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran . keterampilan proses 

menggunakan KIT IP A berbeda secara signifikan dengan siswa yang diajar 

dengan strategi pembelajaran keterampilan proses menggunakan media 

konvensional. Kedua, ada perbedaan hasil bela jar IP A antara siswa yang memiliki 

minat baca tinggi dengan siswa yang memiliki minat baca rendah (Frutll!lg = 18,08 

> Ftabet = 1,76). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa basil belajar siswa 
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yang memiliki minat baca yang tinggi berbeda sangat signiflkan dengan siswa 

yang memiliki minat baca rendah_ Ketiga, ada interaksi yang signifikan antara 

strategi pembelajaran keterampilan proses menggunakan KIT IPA daan minat 

baca terhadap hasil belajar IP A 

B. lmplikasi 

Para guru sekolah dasar dituntut harus mempWlyai pengetahuan menyusun 

strategi pembelajaran. Dengan menguasai pengetahuan dalam penyusunan strategi 

pembelajaran tersebut guru dapat merancang pembelajaran yang efektif dan variatif 

untuk setiap bidang studi yang dipelajari siswa sehingga menambah minat belajar 

siswa. Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi pembclajaran yang 

disusun sedemikian rupa berdasarkan teori belajar, tujuan pembelajaran dan 

karakteristik siswa dapat memberikan hasil yang lebih baik Berdasarkan hasil 

simpu1an dan pembahasan hasil penelitian bahwa strategi pembelajaran keterampi1an 

proses dengan menggunakan KlT IPA memberikan sumbangan dalam rneninglcatkan 

kemandirian siswa dalam proses bela jar mengajar. Penggunaan KIT JP A dalam 

pembelajaran membantu siswa untuk lebih mudah memahami kosep IPA karena 

dalam pembe1ajaran ini siswa dapat langsung mengamati, mengidentifikasi, 

mengukur, mengk.omuni.kasikan. memprediksi membuat simpulan dan memberikan 

motivasi belajar kepada siswa, karena merasakan bahwa dia menemukan sendiri 

materi pelajaran setelah melakukan percobaan sehingga pembelajaran tersebut 

bennagna. Disaran guru dalam mengajarkan IP A mampu mengintegrasikan materi 

pelajaran sehingga perlu persiapan yang matang dalam menggunakan KIT IP A. bagi 
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guru yang belum menguasai penggunaan KIT IP A dapat belajar melalui gugus 

disekolah initi pada saat musyawarah guru serta lebih baik lagi diberikan 

pembekalan berupa pelatihan KIT lP A . Bagi sekolah yang bel urn memiliki KIT IP A 

disarankan untuk menyediakannya. Upaya memperhatikan minat baca siswa dalam 

rangka meningkatkan basil belajar siswa dapat dilakukan dengan mempersiapkan 

bahan bacaan yang menarik berupa bahan pelajaran, rnajalah, dan buku-buku komik 

yang terbaru tersedia di perpustakaan sekolah . 

C. Saran 

Berdasarkan ura1an yang tertuang dalam simpulan dan implikasi hasil 

penelitian di atas disarankan untuk mengupayakan mutu pendidikan SD Negeri 

maupun swasta di kotamadya Medan dapat dikernbangkan melalui proses 

pernbelajaran yang bervariasi. Salah satu pengembangannya ialah melalui pemihhan 

strategi pembelajaran yang tepat dengan tujuan pembelajaran, materi pelajaran, 

kemampuan dan kondisi siswa. Strategi pembelajaran yang dapat dipihh antara Jain 

strategi pembelajaran keterampilan proses yang menggunakan KIT lPA, faktor minat 

baca siswa juga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut pada skala yang lebih 

besar dengan objek penehtian dan variabel yang lain. Karena penelitian ini dilakukan 

di SD Santo Yoseph Medan, maka disarankan supaya para peneliti lain melakukan 

penelitian dengan variabel yang sama di SD Negeri lain dengan kondisi yang berbeda 

dengan memperhatikan keterbatasan penelitian ini. 


