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BABY 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan 

sebclumnya, maka dapm simpulankan bawah : 

I. Hasil belajar teknologi infonnasi dan komunikasi siswa yang diajarkan dengan 

strategi pembclajaran inkuiri bebas Jcbih tinggi dibandingkan dcngan hasil belajar 

tcknologi informasi dan komuni kasi siswa yang dinjarkan dengan strategi 

pembelajaran inkuiri lerpimpin. 

2. Siswa yang memiliki adopsi informasi tinggi, lebih tinggi hasil belajar teknologi 

infonnasi dan komuoikasinya dibandingkan dengan siswa yang memiliki ado~; 

informasi n:ndah. 

3. Tcrdapat interaksi antara stratcgi pembelajaran dan adopsi iolonnasi siswa terhadap 

hasil belajar tcknologi informasi dan komunikasi. Dari hasil pengujian lanjutan 

temyata siswa yang memiliki adopsi infonnasi tinggi. lcbih tinggi hasil belajar 

tcknologi infonnasi dan komunikasinya jika diajarkan dengan strategi pcmbclajaran 

inkuiri bebas dibandingkan dcngan siswa yang memiliki adopsi informasi rendah 

jika diajarkan dcngan strotcgi pembelajaran inkuiri. dan hasil belajar teknologi 

informasi dan komunikasi siswa yang mcmiliki ndopsi infom1asi rcndah yang diajar 

dengan stralcgi pembelajaran inkuiri terpimpin lebih tinggi dibanding dengan siswa 

yang memiliki adopsi informasi rendah yang diajar dcngan strategi pembelajaran 

inkuiri bebas . 
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B. lmplikasi 

Berdasarkan simpulan penama dari hasil penelitian ini, hasil belajar 

tcknologi infonnasi dan komunikasi siswa yang diajarkao dengao strategi pembelajaran 

inkuiri bebas lebih tinggi dibandingkan degan hasil belajar teknologi infonnasi dan 

komunikasi siswa yang di:tiarkan dengan strategi pembelajaran inkuiri terpimpin. Hal ini 

dapat dijadikan pertimbangun bagi guru-guru teknologi infonnasi dan komunikasi untuk 

mcnggunakan pembelajaran inkuiri bebas dalam pembelajaran tcknologi infonnasi dan 

kornunikasi eli Madrasah T sanawiyah. 

Kegiaian pembelojaran dengan mcnggunakan strategi pembelajaran inkuiri 

bebas menitik beratkan kerja sarna antura sesarna siswa dalam pembelajaran teknologi 

infonnasi dan komunikasi. Pada strategi ini siswa yang memiliki adop~i infonnasi tinggi 

dalam materi pelajaran dapat bcrbagi informasi kepada temannya yang bel urn mendapat 

infonnasi terbaru. Melalui kcgiatan yang demikian akan tefjadi komunikasi yang 

mcliputi penyarnpaian ide, konsep. gagasan atau prosedur kefja dalarn mcmecahkan 

masalah pembelajaran. 

Kemampuan mengkomunikasikan ide, pikiran ataupun pendapat sangatlah 

penting. sesuai dengan tuntutrul pcnemuan baru dan kepuasan dalarn pembelajaran. 

Siswa diberi kesempatan mcngorganisa..~ikan pemikiran dan ide teknologi infonnasi dan 

komunikasi dengan cara menambah injormusi, informasi yang timbul dari pemikiran 

teknologi infonnasi dan komunikasi rnereka sccara logis dapat berupa hal yang baru 

yang pcroleh dari teman-teman. guru dan orang lain. Kesempatan ini dapat diperoleh 

dari siswa pada saat pembelajaran tcknologi infonnasi dan komunikasi dengan 

mcnggunakan ~trategi pembelajaran inkuiri bebas. Demikian juga kcmarnpuan berfikir 
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yang l1<:rdusarkw1 pc1timbangan logis. rasionul. kritis. kreatil: ccnnat. jujur dan efektif 

juga dap;1t dengan dendirin}a terlatih melalui p.:nggunaan stratcgi ini. llasil belajar 

(kemampuan intclcktual) teknologi informasi dan komunikasi meningkat dengan 

penggunaan strntcgi pembclujurnn inkuiri bebas ini. juga dapat meningkatkan 

kemampuan lain bcrupa ketcmmpilan dan sikap ~orang ilmuan. 

Pcnggunann stratcgi pcmbelajaran inkuiri bebas ini siswa diberi kesempatan 

mcmperbaiki infonnasi yang kcliru yang diodopsinya. Kesalahan yang dilalcukan 

seorang siswa dapat digunakan scbagai bagian dari proses pengalaman men:ka akan 

kclemaban-kelcmohan yang tcln.h dilakukan para siswa. Dari pcngalaman-pcngalaman 

yang diperoleh akan berkeinginan menemukan hal yang baru dalam memecahkan 

masaln.h atau ide )'ang timbul. 

Hasil bclajar teknologi informasi dan komunikasi yang diajar dengan strategi 

pcmbelajaran inkuiri bebas terbukti lebih tinggi dari strategi pembelajaran inkuiri 

terpimpin. Hasil temuan penclitian ini perlu disosialisasikan kepada kepala sekolah dan 

guru yang mengajar mata pelajaran teknologi inom1asi dan komunikasi. Sosialisasi 

tcmuan penelitian ini dapat dilakukan lewal seminar. lokakarya atau pendidikan dan 

la1ihan. Upaya sosialisasikan hasil tcmuan pcnelitian ini dilakukan dengan cara 

mcnjadikan hasil tcmuan ini scbagai makalah pada seminar dan lokakarya tentang 

strategi pembelojaran teknologi infontUISi dan komunikasi. Mempcrkenalkan strategi 

pcmbelajard1l inkuiri bebas mclalui p.:ndidikan dan latihan kepada guru-guru dan kepala 

sckolal1 sebagai saln.h satu altcmatif strategi pcmbelajaran teknologi inforrnasi dan 

komunikasi. Terrnusuk mempcrkenalkan Slr.ttegi pembelajaran inkuiri bebas sebagai 

salah satu pilihan dalwn pembclajaran tekno logi informasi dan komunikasi, 
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dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembclajaran dengan 

strategi pembelajaran inkuiri bcbas tcrbukti mcmberikan hasil bclajar yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan strategi pcmbelajaran inkuiri terpimpin. 

Guru-guru. Madrosah Tsanawiyab Negcri Stabat sccara keseluruhan masih 

mengcluhkan rendahnya hasil belajar teknologi infonnasi siswa, oleh karena itu guru

guru harus mcmbenahi diri dalam pemilihan strategi pembelajaran. Untuk 

meningkatkan kemampuan gun~ dalam mcmilih dan menggunakan strategi 

pcmbclajarannya dapat dilakukan mclalui kegiatan kelompok kerja guru. Usaha 

memperkenalkan strategi pcmbelajaran inkuiri bebas dilakukan lcwat simulasi 

mengajur dengan strategi pembelajaran inkuiri bebas atau praktck langsung di 

laboratorium komputcr dan guru-guru yang lain scbagai observemya. Dengan cara 

scperti ini guru-guru dapat mcngwnati langsung dan dapat melihat langkah-langkah dan 

kegiatwl yang dilakukan dengan strategi pembelajaran inkuiri bebas ini, sebingga 

dapat menerapkannya di kelas yang diasuhnya. Melalui wadah KKG, guru 

berlatih memilih serta mcnggunakan bcrbagai strategi pembelajuran yang dapat 

mengakomodir kamkteristik siswa tingkat Madrasah Tsanawiyah. Salah sanmya guru 

dilatih dan berlatih menggunakan strategi pembelajaran inkuiri bebas. 

Berdasarkan simpulan kcdua. bahwa karakteristik siswa berupa 

kecenderungan dnlam adopsi infom1asi dengan sesan1anya tcrbukti memberi pemgaruh 

dalam mcmperolch hasil bela jar siswa. llasil belajur telaJQiogi informasi dan komunikasi 

siswa yang mcmiliki adopsi infonnasi tinggi. lcbih tingi dibanding dengan hasil belajar 

siswa yang memiliki adopsi informasi rendah. llasil penelitian ini mcnjadi bahan 

pertimbangan bagi guru teknologi informasi dan komunikasi untuk mcmaharni kondisi 
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sis"a agar siswn memiliki adopsi infonnasi n:ndnh memiliki hasil belajar teknologi 

infom1asi dan komunika~i minimal sama dcngan earn mengupayakan pcmilihan stmtcgi 

pcrnbclajaran yang tepat dan cocok untuk siswa yang memiliki adopsi infonnasi tendah. 

Adopsi inforrnusi tinggi maupun adopsi infonnasi rendah memiliki 

keunggulan masing-masing. Dengan memiliki adopsi informasi tinggi siswa akan 

terlutih mencari infonnasi baru, lebih mudah w1tuk menguitkan infonnasi yang lama 

untuk meuemukah ide baru. Dcngan memiliki ndopsi infonnasi tinggi juga dapat melatih 

diri siswa cepat mandiri dan memiliki semangat juang yang tinngi. Narnun sesuai 

dengan tujuan pcmbelajaran teknologi infonnasi dan komunikasi, disarnping memiliki 

pengctuhuan tenllmg teknologi infonnnsi dan komunikasi juga mereka memiliki sikap 

yang bcrfikir kritis. kreatif dan marnpu berkomunikasi dengan orang lain. Untuk itu 

perlu dikcmbangkun sikap solidaritas antara sesama siswa sehingga antara kemampuan 

intelektual dengun sikap dan keterampilan dibidang komputer seimbang . 

Sejalan dengan perlunya dikembangkan informasi tentang komputer 

dikalangan siswa. pcrlu dikembakan pcndekatan yang berbasis kerja sarna, kebersarnaan, 

dan kolaborasi untuk mengcmbangkan, menumbuhkan informasi untuk mencapai tujuan 

yang akan dicapai. Hasiltcmuan ini menunjukkan bahwa karakteristik siswa turut serta 

mempcngaruhi hasil belajar teknologi informasi dan komunikasi siswa. Untuk itu bagi 

pengelola sekolah perlu memperhatikan karakteristik siswa khususnya adopsi informasi 

siswa pada saat peuerimaan siswa baru. Sehingga guru sedini mungkin dapat 

menycsuaikan strategi perubelajaran dengan karaktcristik siswa tersebut. 

Paru guru perlu dibekali scpemngkat pengctahuan tentang karokteristik siswa 

yang salah satunya kecendcrungan siswa memperoleh informasi dcngan sesarnanya 
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dalam pembelujaran di dalwn kclas. Dengan dilx:lakinya guru tcntang pengctahuan 

kamktcristik siswa guru dapat mcnyadari dan mcrnahami kar.lkter siswa terscbut. Bagi 

sckolah-sekolah yang mampu daput rnenycdiakan para ahli scbagai rnitra guru terutama 

untuk mcmnhami kamkteristi k siswn. 

Siswa di MTs Negcri Stabat yang ada di kabupaten langkat, setiap tingkat 

mempunyai limo kelus dan rncmungkinkan untuk memilah-milah siswa scsuai dcngan 

karakteristiknyu. Oleh karena itu gu~u perlu mcnggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi agar dapat mengakomodir scmua kcunggulan 

Untuk itu guru. kcpala sekolah dan pegawas satuan pendidikan perlu dibekali 

pcngetahuan mcngidentitikasi scjtuffiah strategi pembelnjaran yang cocok dengan 

strutegi pembclajarun tertentu. 

Hasil simpulan ketiga meounjukan bahwa siswa yang memiliki adopsi 

informasi tinggi, lehih tinggi hnsil belajarnya apabila diajar dengan strategi 

pcmbelajarao inkuiri bebas dibandingkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan 

strotcgi pembelajaran inkuri terpimpin. Demikian juga hasil lx:lajar teknologi informasi 

dan komunikasi siswa yang memiliki adopsi informasi tinggi yang diajarkan dengan 

stratcgi pembelajarun inkuiri bcbas ~ebih tinggi hasil bclajarnya dibandingkan 

dcngan basil bel ajar teknologi inforroasi dan komunjkasi siswa yang memiliki adopsi 

informasi tinggi yang dibelajarkan dengan strategi pembelajaran inkuiri terpimpin. 

Mempcrhatikan inlcraksi antara stratcgi pcmbelajaran dengan adopsi 

informasi siswa. maka guru harus lebih bijaksana dalam menentukan strategi 

pcmbelajaran yang akan digunakan dalam membelajarkan siswanya. 
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Penggunaan strategi pembelajar.m ynng sesuai dcngan karakteristitik siswa maka 

kegiatan pembelajaran akan lebih lx:rmakna, sehingga pembelajaran y.mg dilaksanakan 

lebih efektif, efesicn dan mcmiliki daya tarik. Namun perlu disadari bahwa tidak 

ada suatu strategi pcmbclajuran yang sesuai untuk sctiap karakteristik siswa 

maupun, karaktcristik matcri pembelajaran. Tetapi hasil penelitian ini bisa menjadi 

masukan lagi guru mata pelajaran teknologi inlorma~i dan komunikasi untuk memilih 

strategi pembelajaran inkuiri bebas dalam mengajarkan siswanya. Sesuni dengan basil 

penelitian, dapat diaplika~ikan dalam mcrancang pembelajaran discsuaikan dengan 

memperhatikan karaktcristik siswa dimana siswa yang memiliki adopsi informasi 

tinnggi dalam belajar tek.nologi infonnusi dan komunikasi alum lebih tinggi basil 

belajarnya jikn diajarkan dcngan stratcgi pembelajaran inkuiri bebas. Bagi siswa 

yang mcmiliki udopsi informasi rcndah pcrlu diadakan pendekatan kepada siswa 

agar dapat merubnh perilakunya Wltuk dapat bekcrja. sama den gao sesama siswa yang 

tainnya, supaya pcrolehan basil belajar siswa yang memiliki adopsi informasi 

rendah ini minimal sama dcngan sisw.t yang memiliki adopsi infonnasi tinggi. 

Perancangan pcmbelajaran dapat dijadikon titik awol bagi upaya perbaikan 

kualitas basil bclajar. lni bcrarti bahwa perbaikan kualitas hasil belajar siswa 

haruslah diawali dari perbaikao kualitas rancnngan pembelajaran. Menerapkan 

strategi pembclajaran inkuiri bebas mcrupakan salab satu upaya perbaikan kualitas 

basil bclajar. Guru harus mcmpcrbatikan langkah·langkab pcmbelajarnn inkuiri bcbas 

sepeni yang tcrmuat pada bab n dan karakleristik siswa mcnjadi titilc acuan dalam 

menerapkan ranclltlgan t~rsebut. 
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Dalam mc.:rnncang pcmbelajarun dengan strategi pcmbelajamn. inkuiri bebas, 

diperlukan penataan yang tepat agar tcrjadi kcrja sama yang efektif, siswa tcrlibat 

aktif, dan suasana pcmbelajaran tcnang schingga kelas yang lain tidak terganggu. 

Guru sebagoi fasilitntor kegiatan pembelajaron dikelas harus dapat menciptakan 

stimulus agar siswa dapat bekerja sama dan tcrlibat aktif dalam setiap langkah 

pcmbelajaran yang dircncanakan. 

C. Saran 

Bcrd~kan simpulan dan implikasi sepeni yang tclah dikemukakan, maka 

disnrankan bebcrapa hul berikut: 

I . Matcri pelajaran tcknologi infom1asi dan komunikasi yang bersifat pengulangan dan 

di dalam kelas yw1g ukan diajarkan tcrdapat bebcrapa siswa yang memiliki 

potensi untuk mcnemukan hal yang baru dan memberikan informasi kepada 

tcmannya, disarankan bagi guru untuk menggunakan strategi pembelajaran inkuiri 

bebas ini agar hasil belajar tcknologi informasi dan komunikasi siswa tersebut lebih 

tinggi. 

2. Untuk mcningkntkan hasil belaj~r teknologi informasi dan komunikasi siswa 

yang memiliki inkuiri bebas, startegi pembclajaran inkuiri bebas ini sabagai salah 

satu altematif yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut, di sarnping itu deogan 

smuegi pcmbelajaran ini siswa akan lcbih tcrlalih dan terbiasa bekerja sama unluk 

menyclesaikan permasal11hannya demikian juga disarankan bagi guru untuk 
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menggunakrut strategi pembelajaran inkuiri terpimpin unruk membelajarkan siswa 

yang memiliki adopsi infonnasi rcndab agar basil belajarnya lebih tinggi. 

3. Sebaiknya scbclum menggunakan strategi pembclajaran inkuiri bebas, guru barus 

memperkcnalkun hal-hal yang ukan dilakukan siswa maupun guru selama proses 

pembelajar.lll berlangsung, schincga siswa dapat beradaptasi. tidak kaku dan 

mcngelalmi hal-hal yang dapat dilakukan dan yang pcrlu dihindari. 

4. Pengunaan strategi pembelajru:nn yang sesuai dengan karakteristik siswa dan 

matcri pelajarm membcri pengaruh pada basil belajar siswa. Olch sebab itu 

disarankan bagi kepala sckolah untuk melatih guru-guru dalam pemilihan strategi 

pembelajaran dan meningkatkan pcngawasan pelaksanaan pembelajaran siswa di 

kclas. Demikian juga bagi kepala mapenda kabupaten langkat dan dinas 

pcndidikan Kabupaten Langkat perlu mcngadakan pendidikan dan pelatihan 

secara rutin untuk memperkenalkan hasil-hasil penelitian pendidikan kepada guru dan 

kepala sekolah, yang mwnpu mcningkatkan basil belajar siswa. Dalam hal ini salah 

satu basil penelitian yang mampu meningkatkan basil belajar teknologi 

informasi dan komunikasi siswa Madrasah Tsnawiyah Ncgari Stabat kelas 

V Ill dengan penggunaan strategi pembelll.iaran inkuiri bebas bagi siswa yang 

memiliki adopsi informasi tinggi dWl stratcgi pembelajaran inkuiri tcrpimpin bagi 

siswa yang memiliki adopsi infomtasi rendah. 

5. Populasi dan sampel yang dilibatkan pada pcnelitian jumlahnya kccil, untuk itu 

disarankan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjut yang jumlah 

populasi dan sampelnya lebih besar. 
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6 Untuk penelitian lanjutan pacJa penc.:rapan strategi pembelajaran di samping 

kcpada guru yang mcnjadi mitra pcncliti, perlu disosialisasikan juga tcrlebih 

dahulu kcpada siswa bagaimana mekanisme strategi pcmbelajaran inkuiri bebas ini 

dan apa yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan agar saat penelitian 

berlangsung kcjanggalan dan kekakuan dalam proses pcmbelajaran dapat 

diminimalkan. 


