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BABV 

SIMPULAN, IMPLIKASJ, DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan simpulan basil penelitian, 

implikasi dan saran-saran yang berbubungan dengan penelitian lanjut maupun 

momanfaatkan basil penelitian ini. 

5.1. Silapalan 

Simpulan basilpenelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil belajar kimia siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe ST AD lebih baik dari basil belajar kimia siswa SMA 

yang menggunakan model konvensional. 

2. Hasil belajar kimia siswa SMA yang mengguna1can model pembelajaran 

kooperatiftipe STAD dengan penggunaan media peta koosep lebih baik 

dari basil belajar kimia siswa SMA yang menggunakan model STAD 

tanpamedia 

3. Penggunaan media komputer pada model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

memberikan basil belaj~ kimia yang lebib baik kepada siswa daripada 

basil belajar kimia siswa yang mengguna1can model pembelajaran 

kooperatiftipe tanpa bantuan media. 

4. Peoggunaan gabungan media peta konsep dan media komputer pada 

model pembell\iaran kooperatif tipe ST AD memberikan basil bel ajar 

kimia siswa SMA yang lebih baik dibandingkan basil belajar kimia 

siswa SMA yan~ dibelajarkan denp1 model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD tanpa media 

5. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh 

positifterhadap peningkatan basil belajar kimia siswa SMA. 

· 6. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe ST AD dengan media 

peta konsep, media komputer dan gabungan kedua media ini 
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berpengaruh positif terbadap peningkatan basil belajar kimia siswa 

SMA. basilnya dapat dituojukbn oleh perbedaan yang signifikan antara 

nilai 12 
.... (0,0$; 3) : 50,645 ;:> nilai 1

2 *' : 7,815 

S.l. lmplikatl 

Profesiooalitas gwu dalam pembelajaran semakin dituntut untuk. lebih 

ditingkatkan pada akhir-akhir ini apalagi ketika proses sertitikasi guru yang 

telah, sedang dan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini memmtut 

guru untuk: Jebih tanggap dan empati dalam menjalankan keprofesionalannya. 

Profesiooalitas guru dapat ditingkatkan bila proses pembelajaran yang 

dilakulcan oleh guru pada dirinya sendiri dan anak didikoya selalu diterapkan .. 

Kemampuan untuk memabami dan menerapkan model-model pembelajaran dan 

menggunakan media yang tepat sangat dituntut untuk selalu diaplikasikan guru 

pada saat mengajar. Di samping itu guru juga barus dapat meraocang suatu 

bentuk model pmbelajaran yang bam namun mudah penerapannya. 

Pemahaman penggunaan dan pemanfaatan IT juga menjadi tuntutan 

profesionalisme seorang guru. Untuk. hal ini tentunnya tidak. terlepas dari 

tanggugajawab pemerintah sebagai pihak yang meraocang sebuah kurikulum. 

Pemerintab perlu memberikan pndidikan khusus tentang IT kepada para guru 

agar tidak terjadi kcscnjaogan antara tuntutan kurikutwn dengan kemampuan 

yang dimiliki guru. 

Upaya-upaya konkrit yang perlu dilalrukan agar pembelajaran yang 

menggunakan model ST AD memberikan basil yang lebih nyata dan 

berpengaruh terbadap para siswa adalah : 

I. Penentuan kelompok belajar hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan 

dari anggota kelompok. Siswa yang tergolong cerdas, kreatif dan aktif 

hendaknya tidak. berkumpul pada satu kelompok saja tetapi harus disebar 

seeara merata, untuk menghindari kepasipan dari kelompok lainnya. 

2 • . Penetapan dan penggunaan waktu yang sudah ditentukan harus dipatuhi 

setiap anggota kelompok, dan ini perlu ketegasan dari guru. 
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3. Hindari persaingan yang tidak sebat diantara para siswa dan anggota antar 

kelompok. Peogenalan kepribadian para siswa perlu dilakukan oleh guru 

untuk meoghindari kepasipan dari siswa. 

4. Pemilibao media yang tepat dan yang mampu digunakan oleh guru serta 

dapat dipahami oleh siswa haruslah menjadi prioritas utama dalam 

pemilibao media. Penggunaan peta konsep menwrtut pemahaman yang 

mendalam teibadap bahan kajian, karena itu peoggunaan peta konsep dapat 

dilakukao bila mngkajan atau urutan bahan bjian sudab dipahami. 

5. Peoggunaan komputer menwrtut pemahaman IT yang baik wrtuk itu, uji 

coba terlebih dahulu bahan audiovisual atau peraDS.kat lunak dari baban ajar 

barus selalu dilakukan untuk menghindari kec;alalum yang muogkin saja 

dapat terjadi. 

6. Bahan kajian yang akan diajarkan dengan model pembelajaran ST AD 

baruslah benar .. benar dikuasai oleh guru. untuk itu jawaban terbadap kuis 

yang diberikan oleh guru harus memuat jawaban yang objektif. Hal ini 

untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. 

7. Berikan penghargaan yang tepat bagi semua kelompok dan bindari sifat 

yang meremehkan kelompok tertentu. 

~. ~ ~ ~ kel9DlP9k ~ ~ pem~l!Uamo YJmg ~ 

melibatkan semua anggota kelompok. lwena itu sikap mengbargai dan 

meodenF pendapat &DF.ta kelom~ harus selalu <fitanamkan oleh ~ 

5.3. San•sann 

Berdasaitan temuan dalam penelitian yang di1akukan, maka saran-saran 

yg~4~~1Ak~k~~~~ ~~; 

1. Penggunaan media komputer ternyata sangat membantu guru dalam 

pen~~ materi pembelajaran. dan dapat ~ nilai basil 

belajar siswa. Untuk itu diharapkan agar para gwu lebih banyak 

. meoggunakan komputer dalam menyampaikan baban ajamya, karena dapat 

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar yang mungkin sulit 

digambarkan misalnya gerak Brown dan efek tyndall pada kajian koloid. 
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Karena satu gambar dapat mewakili Jebih dari seribu kata demikian blDlyi 

pepatah china ktmo. 

2. Setiap sekolah baruslah menyediakan ruang khusus untuk pembelajaran 

yang menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, penggunaan 

infokus dapat diterapkan apabila peralatan komputer belwn menculrupi 

untuk sehuuh siswa daJam satu kelas. 

3. Pengguoaan komput« membutuhkan software yang tertentu sesuai dengan 

bahan ajar yang bendak disampaikan karenanya guru barus lebih jeli dan 

kritis dalam memilih software yang hendak digunakan. 

4. Prinsip pembelajaran saya dengar saya I~ saya lihat dan sayapm~ ingat 

dan saya lakulcan maka sayapun ~ bisa diterapkan dengan 

menggunakan media komputer apalagi untuk memperkenalkan sesuatu 

bahan kimia yang sulit ditemukan atau gambaran abstrak tentang 

mekanisme reaksi. sedangkan pemabaman untuk mengulangi beberapa 

konsep tentang sebuah baban ajar dan membuat rangkumannya dapat 

menggunalcan media peta konsep. 

S. Media peta konsep dapat juga diguoakan 5ebagai alat ulrur memori jangka 

panjang dan, jangka pendek guru maupun siswa dalam memahami dan 

mengingat sebuM bahan 3j~, 


