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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh gaya 

belajar dan motivasi belajar dalam mata pelajaran IPS yang telah dilakukan di 

SMKN Kelompok BISMEN se-kota Bandung dengan sampel siswa dari tiga 

sekolah kelas X, maka diperoleh rangkuman sebagai berikut: 

1. Gaya belajar yang terdiri dari gaya belajar activist, reflector, theorist dan 

pragmatist serta motivasi belajar secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat gaya belajar dan motivasi belajar dalam 

pembelajaran IPS mempengaruhi tingkat kemampuan metakognitif siswa.  

2. Gaya belajar activist tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

metakognitif. Artinya gaya belajar activist tidak akan meningkatkan 

kemampuan metakognitif siswa.  

3. Gaya belajar reflector berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

metakognitif siswa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi gaya belajar 

reflector akan meningkatkan kemampuan metakognitif siswa.  

4. Gaya belajar theorist berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

metakognitif siswa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi gaya belajar theorist 

akan meningkatkan kemampuan metakognitif siswa.  
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5. Gaya belajar pragmatist berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

metakognitif siswa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi gaya belajar 

pragmatist akan meningkatkan kemampuan metakognitif siswa.  

6. Motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif 

siswa. Hal ini menunjukkan semakin tinggi motivasi belajar akan 

meningkatkan kemampuan metakognitif siswa.  

Berdasarkan rangkuman di atas, maka kesimpulan penelitian sebagai 

berikut: 

Kemampuan metakognitif merupakan kemampuan siswa dalam 

mengontrol proses belajarnya, mulai dari tahap perencanaan, memilih strategi 

yang tepat sesuai masalah yang dihadapi, kemudian memonitor kemajuan dalam 

belajar dan secara bersamaan mengoreksi jika ada kesalahan yang terjadi selama 

memahami konsep, menganalisis keefektifan dari strategi yang dipilih. 

Kemampuan metakognitif siswa SMKN kelompok BISMEN di Kota Bandung 

berada pada kategori sedang. Berdasarkan karakteristik demografi responden 

menunjukkan tidak ada perbedaan skor kemampuan metakognitif karena 

mempunyai rerata yang setara, hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

metakognitif tidak bergantung pada jenis kelamin, asal sekolah, program keahlian, 

asal SMP, maupun latarbelakang orang tua.  

Dilihat gaya belajar, kemampuan metakognitif siswa SMKN kelompok 

BISMEN kota Bandung lebih besar dipengaruhi oleh gaya belajar tipe theorist 

dibandingkan gaya belajar tipe reflector dan pragmatist. Pebelajar tipe theorist 

lebih baik dalam pengetahuan metakognitif maupun pada regulasi 
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metakognitifnya. Pada gaya belajar activist tidak memberikan kontribusi terhadap 

kemampuan metakognitif, hal ini dikarenakan karakteristik pebelajar tipe activist 

yang senang bertindak tanpa persiapan (sembrono), bosan dengan konsolidasi, 

suka mengambil risiko yang tidak penting, cepat mengambil keputusan tidak 

sejalan dengan kemampuan metakogninitif yang penuh dengan perencanaan, 

pengorganisasian strategi belajar, pemonitoran kemajuan belajar dan analisa 

keefektifan strategi belajar, hal ini menyebabkan kemampuan metakognitif tidak 

menunjukkan adanya suatu perubahan bagi pebelajar activist.  

Berdasarkan fakta di lapangan motivasi belajar IPS berada pada kategori 

tinggi namun memberikan pengaruh yang paling rendah terhadap kemampuan 

metakognitif, hal ini dikarenakan motivasi belajar hanya sebagai penggerak dalam 

memudahkan siswa memantau pemahamannya tentang informasi yang menarik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa  kemampuan metakognitif siswa tidak terlatih 

dengan baik melalui motivasi belajar IPS. Motivasi belajar hanya mendorong 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan siswa dapat menilai kemampuannya masing-masing dalam 

belajar. Peran guru sangatlah penting dalam menginformasikan rencana 

pembelajaran kepada siswa, memberikan arahan, bimbingan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman siswa terhadap 
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materi yang sedang dipelajari dengan memperhatikan kebutuhan siswa sesuai 

dengan gaya belajarnya dan senantiasa memberikan motivasi untuk belajar.  

2. Diharapkan pebelajar tipe activist terlibat dalam merencanakan, memantau 

dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari untuk meningkatkan 

kemampuan metakognitif. 

3. Siswa yang menyukai gaya belajar reflector lebih banyak waktu untuk 

mengamati sebelum mereka bereaksi. Diharapkan guru berperan dalam 

mengakomodasi gaya belajar siswa sebagai penyedia informasi serta 

memberikan fakta-fakta bagi mereka. 

4. Dalam penelitian ini, pembelajar yang memiliki gaya tipe theorist walaupun 

mampu mengintegrasikan teori-teori yang kompleks ke dalam pengamatan 

secara logis namun kurang optimal dalam mengingat informasi. Oleh karena 

itu, tugas guru sebagai motivator berperan dalam merumuskan alasan dan 

memberikan rasional belajar yang terkait dengan kehidupan belajar mereka 

dan relevansinya. 

5. Diharapkan pebelajar tipe pragmatist yang menyukai kegunaan dan 

penerapan praktis dalam belajar lebih mengembangkan kemampuannya 

melalui uji coba, seperti eksperimen dan pemecahan masalah. Oleh karena 

itu, tugas guru sebagai fasilitator lebih mendorong mereka dalam melakukan 

eksperimen. 

6. Motivasi belajar IPS siswa SMKN berada pada kategori tinggi namun 

memberikan pengaruh paling rendah terhadap kemampuan metakognitif. 

Diharapkan guru senantiasa memperhatikan kebutuhan siswa dengan 
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memberikan motivasi dalam belajar guna mengembangkan kemampuan 

metakognitif siswa agar siswa dapat mencapai keberhasilan dalam belajar.  

7. Bagi perusahaan dapat menggunakan alat ukur gaya belajar, motivasi belajar 

serta kemampuan metakognitif untuk mencari lulusan SMK yang cerdas, 

mempunyai motivasi yang tinggi dan memiliki gaya belajar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

8. Penelitian ini hanya mengetahui sampai seberapa besar pengaruh gaya dan 

motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif siswa. Hal ini disebabkan 

oleh keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka diharapkan kepada peneliti 

lain untuk dapat melanjutkan hasil penelitian ini agar lebih sempurna. 


