
 

 

BABV 

A. Simpulan ~ ~ 
S NEe~ 

Dari uraian hasil penelitian yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan : ~ .... 

1. Strategi pembelajaran berbasi~ pada s1swa memperolch hasil helajar Pendidikan 

Kewarganegaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi pembelajaran 

berbasis pada guru. 6-NEc~ 

2. Siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi memperoleh hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan stswa yang memiliki 

kemampuan awal rcndah. 

3. 'l'erdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal siswa dalam 

mempengaruhi hasil helajar Pcndidikan Kewarganegaraan siswa SMP kelas vn. :I 
Untuk siswa yang memiliki kcmampuan awal tinggiJebih efektif mcnggunakan s tratcgi 

pembelajaran berbasis pada siswa, tetapi untuk siswa yang memiliki kemampuan awal 

rcndah lebih efektif mcnggunakan strategi pcmbdajaran berbasis pada guru. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan agar para guru 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dituntut harus mempunyai pengetahuan dalam 

menyusun strategi pembelajaran. Melalui penguasaan pengeEihuan tcrsebut gul}l dapat 

merancang pembclajaran yang efektif untuk setiap hidang ~iudi yang akan dipelajari. 

Melalui strategi pembelajaran berbasis pada siswa yang mengacu pada kemampuan awal, 

siswa dilatih untuk meningkatkan rasa ingin mempelajari kembali dan menguji konscp-
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konsep awal yang dimilikinya. Sementara itu, strategi pcmbelajaran bcrbasis pada guru 

yang mengacu pada penyajian materi yang telah disiapkan. 

Irnplikasinya dalam memilih strategi pembelajaran bahwa salah satu faktor yru1g 

harus dipertlmbangkan dalam merancang pembelajaran yaitu pengetahuan awal siswa. 

Penerapan strategi pembelajaran berbasis pada siswa berlangsung secara fleks.ibel dan 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki siswa dcngan memperhatikan perbcdaan 

individu. Guru menyajikan komponen pembeJajaran dalam bcntuk buku paket yang cocok 

dengan ciri-ciri individu siswa sehingga setiap siswa mampu menyesuaikan penjelasan dan 

pcnguatan sesuai dcngan kebutuhannya. Siswa diharapkan mampu mengua'3ai sctiap unit 

pelajaran yang utuh yang selanjutnya diperlukan sebagai -dasar untuk menguasai unit 

pelajaran berikutnya. 

Melihat strategi pembela.iaran tersebut membuktikan bahwa strategi pembelajaran 

bcrbasis pada siswa sangat tepa\ digunakan pada mata pdajaran Pcndidikrm - ~ 

Ke\varganegaraan. Seluruh kegaiatan dirancang sec.ara sistematis untuk menjadikan siswa 

belajar secara individu. Siswa menge:rjakan seluruh keg1atan yang diantisipasi dalam matcri 

pelajaran yang menjadikan siswa belajar secara maksimal sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

Jika diperhatikan simpulan kedua dari hasil penelitian yang m(.;nyatakan bahwa 

kelompok siswa yang memilik.i kemampuan awal tingg1 mendapatkan hasil bdajar yrulg 

lebih baik dari kelompok siswa yang rnemiliki kemampuan awal rcndah. Kemampuan awal 

siswa yang tinggi mampu mengembangkan pelajaran yang dipelajari melalui pcnjelasan 

guru, sedangkan siswa dengan kemampuan awal rendah berpotensi hanya menghafal dalarn 

belajamya sehingga kurang mampu menerima pela.iaran yang disampaikan guru. Dengan 
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demikian jclas bahwa stratcgi pembelajaran berbasis pada siswa kbih baik bagi siswa yang 

mcrniliki kernampuan awal tinggi dari pada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. 

Rerkaitan hal ini, maka guru sebagai pcrancang pembelajaran mengupayakan bagaimana 

siswa yang memiliki kcmampuan awal rcndah dapat memperoleh hasil helajar diatas rata-

rata. Hal ini dapat dilakukan dengan mcnyesua.ikan stratcgi pembelajaran dcngan 

kemampuan awal ~swa tanpa mcrnbedakan tujnan pembelajaran yang harus dicapai oleh 

kcdua kelompok siswa. Oleh sebab itu, dengan strategi pembelajaran berbasis pada guru 

siswa diberi cukup waktu dalam menerima pelajaran dari gum Siswa diharapkan mampu 

membuat penjelasan dari yang mereka lihat dan pelajari, baik yang merupakan conloh dan 

-
bukan contoh. Ilasil penelitian ini menunjukkan siswa dengan kcmampuan awal yang 

rcndah pada stratcgi pembelajaran bcrbasis guru lebih banyak tertolong dcngan melatih diri 

mengamati pelajaran dibandingkan stratcgi pembelajaran bcrbasis pada siswa kernampuan 

awal rendah yang cenderung menghafal pelajaran. Narnun stratcgi pembelajaran-bcrbasis 

pada siswa memberi darnpak yang kurang menguntungkan bagi siswa yang kemampuan 

awalnya tinggi, tcrutama d.alam mcmpertahankan konsentrasi dan motivasi belajar. Siswa 

yang kemampuan awalnya tinggi cepat menjadi hosan karena harus menunggu siswa yang 

lain yang rclatif lebih banyak membutuhk.at1 waktu untuk mcrumuskan pe1ajaran. Dengan 

dernikian proses bcl~jar memberi kcsempatan lebih banya.k pada siswa yang kemampuan 

awalnya rendah untuk meningkatkan hasil belajamya. 
I J 

Akhimya, hasil penelitian menunjukkan hahwa hasil belajar siswa yang diajarkan 

dengan stratt:gi pembelajaran berba.<;is pada sbwa yang mcmiliki kemampuau awal tinggi 

lebih baik dibandingkan dengan strategi pembel~jaran berbasis pada guru dengan 

kemampuan awal tinggi. '/ 
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Implikasi dari hasil penclitian bahwa pcndekatan pembelajaran mana yang tepat 

berkenaan dengan tingkat kemampuan awal yang dimiliki sisvva. Maka kesesuaian dcngan 

hasil penelitian ini guru harus memperhatikan tingkat kemampua.n awal siswa. Tidak akan 

maksimal hasi l belajar yang dicapai siswa, jika dalam mengajar guru menganggap siswa itu 

mcmiliki karaktcristik yang sarna. Untuk kclas didominasi olch siswa dengan kemampuan 

awal tinggi dapat m_cnggunakan strateg! pembd a_1aran berbasis pada siswa, .sedangkan 

kdas yang didominasi o!eh siswa dengan kemampuan awal rendah dapat menggunakan 

strategi pembclajaran berbas1s pada gunt 

Untuk rnemaksimalkan hasil pcnelitian m1, hendaknya pihak sekolah 

mensosialisasikan strategi pembelajaran berbasis siswa kepada guru-guru bidang studi 

Pendidikru1 Kewarganegaraan khususnya bagi siswa yang memili.ki kemampuan awal 

tinggi. 

C. Saran 

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam simpulan hasil penelitian di atas, maka bcberapa 

saran yang dapat diperhat1kan yaitu : , , E.o / 

1. Dalam upaya meningkatkan h.asil helajar Pendidikan Kewarganegaraan, setiap guru 

memiliki kew~jiban untuk meJakukan pengkajian yang mendalam tentang karakteristij( 

siswa secara khusus dalam setiap kclas. Upaya itu dapat dimulai dengan membcrikan 

pre-tes kemampuan awal siswa. 

2. Diharapkan bagi guru yang mengajarkan Pendidikan Kewarganeganmn untuk 

menerapkan strategi pembelajaran berbasis pada siswa guna meningkatkan hasil belajar 

siswa . Untuk melaksanakan dan menerapkan strategi pembelajaran berbasis pada 
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:;Jswa, guru diharapkan untuk sclalu menyusun perencanaan yang tepa! dan sesuai 

dengan karak.1eristik materi yang diajarkan. 

3. Dalam mencrapkan stratcgi pembelajaran berbasis pacta guru pada kelas yang 

didornina.<;i oleh siswa dengan kemampuan awal rendah, bahan pelajaran perlu 

dijabarkan dalam bentuk cuntoh yang disimulasikan oleh siswa melalui bclajar aktif, 

untuk menghinc;ia.D pcngaruh negatifbagi siswa yang berkemampuan awal t:iflggi, maka 

guru dapat menjadikan mereka sebagai lutor bagi siswa y·ang lain. 
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