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BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian atau temuan yang telah peneliti 

lakukan, pengolahan, analisis data, dan pembahasan terkait penerapan 

strategi metakognisi pada cooperative learning tipe STAD, profil 

metakognisi siswa dan peningkatan prestasi belajar dan siswa SMA pada 

materi fluida dinamis, dapat diperoleh beberapa simpulan yaitu:  

1. Setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen, profil  

metakognisi pengetahuan pada aspek pengetahuan deklaratif, 

pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional, 

berdasarkan jawaban siswa, siswa kelas eksperimen mampu 

menganalisis masalah dengan baik, serta memberikan solusi 

dari permasalahan yang diberikan dilengkapi dengan 

penjelasan atau alasan dari jawaban yang diberikan. Jawaban 

atau solusi yang diberikan siswa kelas eksperimen lebih variatif 

dan mendetail dari pada kelas kontrol. Begitu pun kesadaran 

siswa untuk memperbaiki atau melengkapi jawaban nya pada 

JPS sudah lebih baik, sehingga kemampuan metakognisi nya 

yaitu kesadaran untuk memperbaiki sudah baik. Untuk profil 

metakognisi kesadaran pada kelas eksperimen hasil rata-rata 

nya masuk dalam kriteria baik. Serta, untuk profil metakognisi 

kontrol pada kelas eksperimen hasil rata-ratanya untuk tiap 

aspek metakognisi kontrol masuk dalam kriteria baik.  

2. Terjadi peningkatan prestasi belajar pada kelas eksperimen 

yang lebih baik daripada kelas kontrol, dengan N-Gain sebesar 

0,45 yang termasuk dalam kategori sedang pada kelas 

eksperimen. Profil metakognisi nya baik, ternyata hasil prestasi 

belajar nya pun baik.  

 

5.2 Implikasi 
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  Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis dan implikasi praktis 

dipaparkan sebagai berikut : 

5.2.1  Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian, pengolahan, dan analisis data diperoleh 

bahwa penerapan strategi metakognisi pada cooperative learning 

berpengaruh secara signifikan terhadap profil metakognisi dan 

peningkatan prestasi belajar siswa. Penerapan strategi 

metakognisi pada pembelajaran mempunyai kontribusi terhadap 

profil metakognisi siswa dan peningkatan prestasi belajar siswa. 

Ini pun mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Jayapraba 

(2013, hlm.49) bahwa strategi metakognisi merupakan strategi 

pembelajaran yang dapat dipakai untuk mengetahui dan 

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. Sehingga peningkatan prestasi 

belajar nya pun baik. 

5.2.2  Implikasi Praktis 

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka terdapat implikasi 

praktis sebagai berikut : 

1. Implikasi dari hasil penelitian terhadap pembelajaran, yaitu 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengetahui profil  

metakognisi dan peningkatan prestasi belajar siswa adalah 

pembelajaran kelompok (cooperative learning) yang 

menggunakan strategi metakognisi. 
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2. Implikasi dari hasil penelitian terhadap guru adalah guru 

berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran untuk 

mengetahui profil metakognisi serta prestasi belajar siswa. 

3. Implikasi dari hasil penelitian terhadap pembuat kebijakan, 

yaitu sebagai gambaran dalam membuat regulasi tentang 

proses pembelajaran selanjutnya. 

5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi atau saran berdasarkan penelitian ini yang dapat 

dipaparkan yaitu sebagai berikut: 

1. Di dalam Jurnal Pemikiran Siswa (JPS) atau LKS-

Metakognisi, menurut teori harusnya sesuai dengan 

keseluruhan langkah-langkah strategi metakognisi yang harus 

dilakukan, terdiri dari 6 langkah, namun dalam penelitian ini 

pada instrumen JPS nya baru 3 langkah, belum semua langkah 

dilakukan, sehingga perlu disempurnakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Saat pelaksanaan penelitian, untuk mengatasi keterbatasan 

waktu, bisa dilakukan tes kognitif di luar pembelajaran atau 

tidak harus dilakukan tes kognitif di jam pembelajaran di hari 

yang sama, sedangkan untuk melihat profil metakognisi 

sebaiknya dilakukan satu kesatuan dalam pembelajaran di jam 

yang sama, untuk menghindari faktor lupa pada siswa. 

 


