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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengolahan, dan analisis data, 

terkait penerapan strategi metakognisi pada cooperative learning dan 

dampaknya terhadap peningkatan kemampuan metakognisi dan 

pemahaman konsep siswa SMA pada materi teori kinetik gas, memberikan 

beberapa simpulan, 

Pertama, penerapan strategi metakognisi pada cooperative learning 

pada kelas eksperimen terlaksana dengan kriteria hampir seluruh kegiatan 

telaksana. Sedangkan pada kelas kontrol, kegiatan pembelajaran juga 

terlaksana dengan kriteria hampir seluruh kegiatan terlaksana. 

Kedua, Peningkatan kemampuan metakognisi siswa yang meliputi 

metakognisi pengetahuan, metakognisi kesadaran, dan metakognisi kontrol 

siswa yang menggunakan metode pembelajaran cooperative dengan 

strategi metakognisi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

metode pembelajaran cooperative tanpa strategi metakognisi memiliki 

perbedaan yang signifikan. 

Ketiga, Peningkatan pemahaman konsep siswa yang menggunakan 

metode pembelajaran cooperative dengan strategi metakognisi 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran 

cooperative tanpa strategi metakognisi tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. 
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5.2. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis dan implikasi praktis 

dijelaskan sebagi berikut : 

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian dan analisis data mengungkapkan bahwa 

penerapan strategi metakognisi pada cooperative learning berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan kemampuan metakognisi dan 

pemahaman konsep siswa. Penerapan strategi metakognisi pada 

pembelajaran mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan 

kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep siswa. Hal ini 

mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Jayapraba (2013) bahwa 

strategi metakognisi merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan kemampuan metakognisi siswa. selain itu, 

hasil penelitian juga mendukung pernyataan Koch (dalam 

Chantaranuwong, 2012) bahwa kemampuan metakognisi berpengaruh 

pada pemahaman konsep siswa. Koch (dalam Chantaranuwong, 2012) 

mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan metakognisi 

yang baik akan dapat memahami pelajaran dengan baik. 

5.2.2. Implikasi Praktis 

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka muncul implikasi 

praktis sebagai berikut : 

a. Implikasi dari hasil penelitian terhadap pembelajaran , yaitu 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan metakognisi dan pemahaman konsep siswa adalah 

pembelajaran yang menggunakan strategi metakognisi. 

b. Implikasi dari hasil penelitian terhadap guru, yaitu guru 

berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemahaman 

konsep siswa. 
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c. Implikasi dari hasil penelitian terhadap pembuat kebijakan, 

yaitu sebagai gambaran dalam membuat regulasi tentang proses 

pembelajaran selanjutnya. 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi atau saran yang dari penelitian ini yang dapat penelti 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Rekomendasi dari hasil penelitian bagi guru fisika SMA yaitu, untuk 

meningkatkan kemampuan metakognisi siswa dengan efektif dapat 

dilakukan dengan penerapan strategi metakognisi pada cooperative 

learning. 

2. Untuk mendapatkan konfirmasi terhadap jawaban siswa pada kuisioner 

metakognisi kesadaran dan kuisioner metakognisi kontrol, sebaiknya 

dilakukan wawancara dengan siswa terkait jawabannya pada kuisioner 

tersebut. 

 

 

 


