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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.I. SIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti, 

diperoleh kesimpulan dengan rumusan sebagai berikut:  

5.I.4. Terdapat interaksi antara bentuk soal dan gaya kognitif terhadap prestasi 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa  kelas VIII MTs Negeri Gunungrejo. 

Dengan demikian guru perlu mengetahui gaya kognitif siswa mengingat gaya 

kognitif siswa merupakan  salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, kemudian agar siswa dapat pemperoleh prestasi belajar yang baik 

perlu diberikan latihan latihan soal baik soal uraian maupun soal pilihan jamak 

yang dapat disesuaikan dengan gaya kognitif yang dimiliki siswa. 

5.I.I. Rata-rata prestasi belajar IPS siswa kelas VIII MTs Negeri Gunungrejo  

yang diberikan soal dalam bentuk uraian prestasinya lebih tinggi dari pada siswa 

yang diberikan soal dalam bentuk pilihan jamak. Sesuai dengan bahasan mata 

pelajaran IPS, bahwa mata pelajaran ini membahas tentang sejarah, dampak, 

pengaruh, hubungan sosial, masalah ekonomi, maka soal uraian sangat tepat untuk 

mata pelajaran IPS. Dengan demikian siswa banyak diberikan latihan soal-soal 

uraian agar terbiasa untuk berlatih mengemukakan pendapatnyadan dapat 

mengembangkan ide yang dimiliki. 
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5.I.2. Rata-rata prestasi belajar IPS  siswa yang diberikan soal dalam bentuk 

uraian lebih tinggi dari  soal pilihan jamak pada siswa yang memiliki gaya 

kognitif  field independent. Dengan demikian bagi siswa yang mempunyai gaya 

kognitif  fiel independent  dalam pelaksanaan  remedial dapat diberikan soal-soal 

uraian agar dapat mencapai prestasi yang tinggi, tetapi harus banyak diberikan 

latihan-latihan soal pilihan jamak untuk menghadapi ujuan.  

5.I.3. Rata-rata prestasi belajar IPS yang menggunakan soal uraian lebih rendah  

dibanding dengan soal pilihan jamak pada siswa yang memiliki gaya belajar field 

dependent. Dengan demikian bagi siswa yang memiliki gaya kognitif field 

dependent dalam pelaksanaan remedial dapat diberikan soal-soal dalam bentuk 

pilihan jamak agar mencapai prestasi diharapkan. Akan tetapi harus banyak 

diberikan soal- soal uraian agar mampu mengembangkan pengetahuan dan idenya. 

 

5.2. IMPLIKASI 

Dari simpulan di atas tindak lanjut penelitian ini dapat berimplikasi pada upaya 

peningkatan efektifitas dan efisien pembelajaran IPS melalui latihan latihan soal 

baik soal dalam bentuk uraian dan soal pilihan jamak berfungsi untuk 

membiasakan siswa dalam menjawab soal soal dalam menghadapi ujian. Upaya 

tersebut dapat dilakukan melalui: 

Pertama, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan  gaya kognitif yang 

dimiliki siswa, guru dapat neningkatkan prestasi belajar siswa , terutama dalam 

melaksanakan progran remedial dan pengayaan. Karena antara bentuk-bentuk soal 

dengan gaya kognitif  ada hubungan yang positif untuk meningkatkan prestasi 

siawa, dengan gaya kognitif atau karakteristik yang berbeda  dan perlakuan guru 

terhadap siswa berbeda pula maka akan medapat hasil yang sama . Jika seorang 
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guru telah mengetahui gaya kognitif masing masing siswa maka akan 

mempermudah dalam menentukan perlakuan. 

Kedua, dengan menggunakan bentuk-soal uraian bagi siswa yang memiliki gaya 

kognitif  field independent, akan lebih mudah dikerjakan atau diselesaikan sesuai 

dengan karakteristiknya, yaitu lebih banyak belajar membaca, meringkas, rasa 

ingin tahu yang tinggi dan selalu menuntaskan setiap pekerjaan, tanpa harus 

menunggu suruhan guru atau orang lain. Sedangkan siswa yang memiliki gaya 

kognitif  field dependent lebih cenderung mengerjakan soal dalam bentuk pilihan 

jamak sesuai dengan karakteristiknya , yaitu sedikit semangat ingin tahu, belajar 

hanya yang disuruh guru, guru sebagai satu satunya sumber dan pendorong 

belajar.menyukai hal-hal yang praktis dan hafalan. Soal pilihan jamak memuat  

pernyataan pada materi pelajaran yang sifatnya hafalan dan jawaban alternatif 

yang singkat, maka soal ini lebih tepat jika diberikan kepada siswa yang memiliki 

gaya kognitif  field depandent. 

Ketiga, memberikan bimbingan  dan arahan dalam memahami materi pelajaran 

dan tujuan pembelajaran kepada siswa yang memiliki gaya kognitif  field 

independent umumnya dan kepada siswa yang memiliki gaya kognitif  field 

dependent pada khususnya. Agar tujuan penbelajaran yang diharapkan dapat 

dicapai secara maksimal oleh para siswa meskipun mempunyai gaya kognitif yang 

berbeda. 

 

5.3. Saran 

Beberapa saran berkaitan denga hasil penelitian , yaitu sebagai berikut: 

5.3.l. sebaiknya guru dapat mengetahui masing masing gaya kognitif siswa untuk  

         dapat memberikan perlakuan yang tepat demi peningkatan prestasi siswa,  
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         selain itu dapat menyusun instrumen dengan baik untuk mengetahui  

         keberhasilan siswa. 

5.3.2. Latihan pembahasan soal dengan menggunakan bentuk soal uraian sangat  

          penting, karena dapat mengembangkan ide-ide atau pendapat siswa dengan  

          terarah. 

5.3.3. Dalam proses pembelajaran siswa yang mempunyai gaya kognitif  field  

          dependent. Sebaiknya diberikan latihan soal dalam bentuk uraian supaya  

           lebih efektif dan dapat mengembangkan diri dalam menyusun kata-kata  

          yang logis. 

5.3.4. Bagi siswa yang memiliki gaya kognitif  field dependent sebaiknya lebih     

          banyak diberikan bimbingan belajar, cara-cara meringkan atau memahami  

          suatu masalah dan cara mengambil kesimpulan, siswa yang mempunyai  

          gaya kognitif  field dependen sebaiknya diberikan soal dalam bentuk pilihan  

          jamak   


