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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, pengolahan data, analisis dan 

pembahasan data maka dapat  diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi Cooperative Problem Solving (CPS) dalam model 

pembelajaran Novick secara signifikan dapat lebih meningkatkan pemahaman 

konsep pada materi arus searah dibandingkan dengan penerapan strategi 

Individual Problem Solving (IPS) dalam model pembelajaran Novick.  

2. Penerapan strategi CPS dalam model pembelajaran Novick secara signifikan 

dapat lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 

arus searah dibandingkan dengan penerapan strategi IPS dalam model 

pembelajaran Novick.  

3. Secara umum siswa sangat setuju bahwa strategi CPS dalam model 

pembelajaran Novick memberikan dampak yang positif. Hampir semua siswa 

berpendapat bahwa strategi CPS dalam model pembelajaran Novick 

merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memotivasi siswa 

serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan mereka 

dalam memecahkan masalah fisika sehari-hari. 

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa 

implikasi dan rekomendasi, antara lain:  

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar kemampuan pemahaman konsep pada 

indikator menyimpulkan (mengiferensi) lebih dapat ditingkatkan lagi.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, agar pelaksanaan pembelajaran benar-benar 

dapat merepresentasikan hasil belajar, maka sebaiknya guru dibantu oleh 

beberapa guru lainnya sehingga pelaksanaan pembelajaran akan lebih optimal.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, agar pemberian perlakuan dilakukan ketika 

siswa belum mendapat materi yang akan diajarkan dalam penelitian. 
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4. Kepada pembaca agar dapat menjadi bahan referensi, baik teori dari kajian 

pustaka maupun hasil penelitian yang dapat bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya.  

5. Strategi CPS dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah 

dalam keterbatasan alat praktikum di sekolah dengan jumlah siswa yang besar 

dalam satu kelasnya. Oleh karenanya, strategi ini sangat cocok diterapkan di 

sekolah-sekolah di Indonesia.  

6. Hendaknya siswa mendapat rentang waktu yang cukup lama (setidaknya 

seminggu karena siswa harus membagi waktunya dengan pelajaran yang lain) 

sebelum pelaksanaan postes agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk 

menghadapi postes.  

7. Dalam menerapkan strategi CPS dalam model pembelajaran Novick 

hendaknya memerhatikan waktu yang dialokasikan agar setiap kegiatan dapat 

terlaksana sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. 

8. Dalam pengujicobaan instrumen hendaknya diberikan waktu yang tidak terlalu 

singkat antara pelaksanaan tes pertama dan kedua (tes-retes). 

 


