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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan 

pada BAB IV, maka pada bab ini akan disimpulkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang sudah dilakukan setra implikasi dan rekomendasi dari 

hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 

 

A. KESIMPULAN  

1. Kondisi Siswa Berkesulitan Belajar  

Kondisi objektif tiga siswa yang diduga mengalami kesulitan 

belajar menunjukan kesulitan pada beberapa kemampuan matematika. 

Pada aspek bilangan tiga subjek mampu menentukan letak bilangan 

pada garis bilangan, melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga 

angka, menetukan nilai tempat ratusan, puluhan dan satuan, 

menuliskan nilai uang dan memecahkan masalah sederhana yang 

melibatkan nilai uang. Pada aspek geometri tiga subjek mengalami 

kesulitan dalam menentukan keliling suatu bilangan dan menyebutkan 

sifat-sifat bangun datar. Pada aspek pemecahan masalah satu subjek 

masih terbalik dalam membaca huruf d dan b, mengalami masalah 

dalam mengingat soal cerita, dan menentukan urutan suatu cerita.  

sementara dua subjek lagi, adakalanya mereka keliru dalam menjawab 

soal cerita yang meminta anak untuk menentukan symbol 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian yang digunakan 

dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan tiga 

subjek untuk saat ini masih berada pada tahap kurikulum kelas 1 

semester 2 yaitu pada kemampuan berhitung dasar, dimana ketiga 

subjek membutuhkan penguatan dan pengulangan dalam kemampuan 

dasar berhitung, menentukan nilai tempat, melakukan operasi hitung 

penjumlahan-pengurangan, memahami konsep perkalian- pembagian 

dan menyelesaikan soal cerita matematika. 
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Setelah dilaksanakannya uji keterlaksanaan strategi pembelajaran 

selama beberapa kali, maka didapatkan adanya peningkatan dai kedua 

subjek, namun untuk satu subjek tidak terlalu banyak perubahan, 

karena kondisi subjek yang jarang sekolah. Dua subjek mengalami 

peningkatan dalam memahami konsep nilai tempat, sehingga 

mempengaruhi cara mengerjakan penjumlahan dengan teknik 

menyimpan dan mengerjakan soal pengurangan dengan teknik 

meminjam. sementara subjek yang satu hanya mengalami peningkatan 

pada nilai tempat dan cara mengerjakan penjumlahan dengan teknik 

menyimpan.  

 

2. Kondisi Pembelajaran  

Kurikulum yang digunakan oleh sekolah masih menggunakan 

kurikulum KTSP 2006, karena K13 sangat sulit untuk di terapkan, 

dikhawatirkan guru dan para siswa kesulitan untuk mengejar target 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, ketidakjelasan tata 

laksana pada K13 yang menggunakan tematik semakin membuat guru 

kesulitan untuk menerapkannya dan mengevaluasi kinerja siswa. 

Sekolah menggunakan kurikulum KTSP 2006 untuk mempermudah 

guru melakukan kegiatan pembelajaran di kelas karena menerapkan 

beberapa mata pelajaran dalam satu waktu membuat guru kesulitan 

dalam menerapkannya, oleh karena itu, karena yang terpenting adalah 

tercapainya target dan tujuan akhir dari pembelajaran. SDN Sukahurip 

memang menerima siswa berkesulitan belajar, namun pihak sekolah 

belum pernah melakukan penyelarasan kurikulum dalam pembelajaran 

bagi siswa berkesulitan belajar, bahkan pihak sekolah belum pernah 

mendengar istilah penyelarasan kurikulum. Kemudian pihak sekolah 

juga belum pernah membuat program khusus bagi siswa berkesulitan 

belajar. Namun setiap wali kelas yang di dalam kelasnya terdapat 

siswa berkesulitan belajar biasanya mempunyai target-target tersendiri, 

dan tidak terlalu dituntut untuk mencapai target seperti pada siswa 

lainnya. Namun dalam proses pelaksanaannya belum maksimal. 



133 
 

Yanti Sam Amir, 2017 
PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF PADA MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA BAGI SISWA BERKESULITAN BELAJAR DI SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Dengan adanya pengembangan strategi pembelajaran kooperatif, 

kondisi pembelajaran menjadi lebih kondusif dan terencana, sehingga 

tujuan pembelajaran siswa tercapai. Dan guru merasakan bahwa 

pegembangan pembelajaran yang dirancang menjadi alternatif dalam 

melaksanakan pembelajaran kooperatif  bagi siswa berkesulitan belajar 

matematika.  

 

3. Rumusan Strategi Pembelajaran  

Data awal empirik serta kajian teori maupun konsep pembelajaran 

dari studi pendahuluan dijadikan sebagai landasan dalam 

pengembangan strategi pembelajaran ini. Pengembangan draf strategi 

dimaksudkan untuk menghasilkan suatu strategi pembelajaran yang 

dapat diimplementasikan di Sekolah Dasar yang terdapat siswa 

berkesulitan belajar matematika, strategi ini dapat meningkatkan 

kemampuan akademik dan keterampilan social siswa. Pembelajaran ini 

memposisikan siswa sebagai individu yang memiliki perbedaan 

kemampuan yang harus diakomodasi kebutuhan belajaranya.  

Pembelajaran ini dilandasi asumsi teori Lev Vygotsky bahwa anak 

akan berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Pada setiap 

perencanaan dan implementasi pembelajaran perhatian guru harus 

dipusatkan pada kelompok siswa yang tidak dapat memecahkan 

masalah belajar sendiri. Oleh Karena itu, mereka membutuhkan 

bantuan dan bimbingan dari guru atau siswa yang lebih kompeten 

untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika.   

 Desain pembelajaran yang dirancang secara prinsip berbeda 

dengan pembelajaran konvensional. Perbedaan tersebut terutama pada 

proses analisis kondisi siswa kesulitan belajar untuk mengetahui 

kemampuan dan hambatan belajar siswa, selanjutnya pada proses 

adaptasi atau penyesuaian komponen pembelajaran, yaitu tujuan, 

materi, desain pembelajaran, proses dan penilaian. Tujuan 

pembelajaran dikembangkan berdasarkan kemampuan siswa 

berorientasi pada program pembelajaran individual yang 
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dikembangkan oleh guru. Materi pembelajaran disusun berdasarkan 

kemampuan siswa dengan menggunakan media dan fasilitas yang ada 

di lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui  

tahapan pembelajaran kooperatif yaitu pembentukan kelompok, 

penyampaian materi, belajar dalam kelompok, pelaksanaan kuis atau 

tes, dan pemberian penghargaan kelompok. Sistem penilaian 

pembelajaran yang diterapkan memprioritaskan pada penilaian proses 

dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat 

diadaptasi bagi siswa berkesulitan belajar terutama dari waktu, soal 

dan bobot soal.  

Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif yang dikembangkan bagi 

siswa berkesulitan belajar matematika kelas IV Sekolah Dasar adalah 

1) Positive Interdependence (Saling Ketergantungan Positif), 2) 

Individual Accountability (Tanggung Jawab Individu), 3) Equal 

Participation (Partisipasi yang Seimbang), 4) Simultaneous Interaction 

(Partisipasi yang Simultan), 5) Tujuan dan Materi Pembelajaran 

dirancang berdasarkan PPI (Program Pembelajaran Individual), 6) 

Pembentukan Kelompok Belajar Berdasarkan Hasil Assesmen, 7) 

adanya Penghargaan Kelompok, 8) Adanya penguatan (reinforcement) 

yang dilakukan kepada guru pada setiap siswa. 

Guru yang melaksanakan strategi pembelajaran kooperatif harus 

melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaraan kooperatif. Dimana 

prinsip-prinsip strategi pembelajaran kooperatif bisa diterapkan pada 

jenjang sekolah lebih tinggi, baik pada jenjang SMP maupun SMA. 

dan bisa diterapkan pada berbagai mata pelajaran selain matematika 

dan dapat diterapkan bagi siswa berkesulitan  belajar yang lain,  baik 

kesulitan belajar membaca maupun menulis.  
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4. Uji Keterlaksanaan Strategi  

Uji keterlaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui respon guru 

terhadap pengembangan strategi pembelajaran. Selain itu tujuan dari 

uji keterlaksanaan ini untuk menyempurnakan draf strategi 

pembelajaran yang diperoleh berdasarkan uji keterlaksanaan strategi 

pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini 

adalah: a) memperkenalkan dan melatih guru dalam uji keterlaksanaan 

strategi pembelejaran kooperatif, b) mengimplementasi strategi 

pembelajaran, c) melakukan refleksi dai hasil tanggapan dan masukan, 

d) melakukan penyempurnaan draf strategi. Dalam pelaksanaan uji 

keterlaksanaan ini dilakukan selama tiga kali implementasi 

pembelajaran yang dilanjutkan dengan kajian hasil dalam setiap 

pertemuan untuk lebih menyempurnakan draf strategi pembelajaran 

kooperatif. Kegiatan ini dilakukan setelah draf strategi pembelajaran 

secara tentative sudah dianggap sempurna berdasarkan masukan para 

ahli dan pihak lapangan (guru). Prosedur pelaksanaan uji 

keterlaksanaan strategi pembelajaran kooperatif secara umum adalah 

pembentukan kelompok, presentasi materi, belajar dalam kelompok, 

pemberian kuis/tes, pemberian penghargaan, dan setiap pembelajaran 

diakhiri tindak lanjut. Pada prosesnya pembelajaran ini menerapkan 

penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perkembangan 

siswa. Penyesuaian akan terlihat bagi siswa berkesulitan belajar 

terutama pada komponen tujuan, materi dan evaluasi. Pembelajaran ini 

memberikan peluang proses belajar mengajar diantara siswa. Dimana 

siswa yang memiliki kemampuan lebih membantu siswa berkesulitan 

belajar. Strategi ini dipercaya akan meningkatkan kepercayaan diri dan 

sikap menerima antar teman sebaya.  

Keunggulan dari strategi pembelajaran kooperatif ini adalah 

pengembangan strategi pembelajaran ini dapat dilaksanakan pada 

semua jenjang sekolah dan semua mata pelajaran dengan 

menggunakan berbagai prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif bagi 
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siswa berkesulitan belajar matematika, atau bisa diterapkan bagi siswa 

berkesulitan belajar membaca dan menulis.  

Keterbatasan dari strategi pembelajaran kooperatif ini adalah 

terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sehingga 

pembelajaran kooperatif belum terlaksana secara maksimal. selain itu 

keterbatasan guru dalam melakukan assesmen dan menganalisis 

kebutuhan siswa dalam setiap pertemuan prmbelajaran terutama siswa 

berkesulitan belajar, selain itu tugas guru di sekolah tidak hanya 

mengajar namun membantu administrasi sekolah, sehingga guru tidak 

mempunyai waktu yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

 

B. IMPLIKASI  

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan karakteristik strategi 

pembelajaran yang dikembangkan, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

disampaikan sebagai berikut : 

1. Strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam implementasinya 

membutuhkan adanya pemahaman dan keterampilan guru. Oleh karena 

itu guru perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan dalam 

menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran bagi siswa 

berkesulitan belajar 

2. Penyesuaian yang dilakukan guru kepada siswa sebaiknya 

disesuaiakan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa karena 

penyesuaian yang dilakukan ditentukan oleh hambatan belajar yang 

dialami oleh siswa 

3. Pembelajaran kooperatif ini menuntut guru sebagai fasilitator, 

narasumber dan pembimbing selama proses pembelajaran kelompok 

khususunya bagi siswa berkesulitan belajar matematika. Dimana guru 

juga mengajarkan keterampilan pre requisite dalam proses 

pembelajaran bagi siswa berkesulitan belajar.  
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C. REKOMENDASI  

Rekomendasi yang akan diajukan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah 

Sekolah harus terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan 

terutama pelaksanaan pembelajaran. Sekolah berusaha memberikan 

fasilitas dan dukungan kepada guru-guru untuk meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan guru dalam mengajar. Selain itu penyediaan 

sumber belajar secara bertahap guna membantu pembelajaran siswa.   

2. Bagi Guru  

Strategi pembelajaran kooperatif ini dapat dipilih sebagai alternatif 

strategi pembelajaran bagi guru yang mengajar siswa berkesulitan 

belajar matematika yang ada di kelas regular. Strategi ini menjadi 

pilihan karena menciptakan pembelajaran yang ramah anak dan 

menciptakan keterampilan bekerjasama antara siswa dan memudahkan 

siswa berkesulitan belajar untuk memahami pembelajaran dengan 

bantuan rekan teman sebaya. Selain itu ketika guru akan melaksanakan 

pembelajaran kooperatif, guru harus menguasai prinsip-prinsip strategi 

pembelajaran kooperatif dan prinsip-prinsip penyesuian pembelajaran 

bagi siswa berkesulitan belajar. Karena jika guru tidak melaksanakan 

prinsip-prinsip pembelajaran tersebut, maka pembelajaraan tidak akan 

terlaksana.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini tidak terbatas hanya pada lingkup Sekolah Dasar 

saja, tapi bisa dikembangkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

seperti Sekolah Menengah atau Sekolah lanjutan. Penelitian ini juga 

bisa dikembangkan pada mata pelajaran yang lain tidak hanya 

matematika dengan mengggunakan prinsip-prinsip pembelajaran 

kooperatif bagi siswa berkesulitan belajar.  

 


