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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan, penelitian dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN 1 Sumberjaya Lampung Barat 

dapat ditunjukkan dengan pembelajaran team teaching dan pembelajaran 

ekspositori. Simpulan ini didasarkan pada beberapa temuan sebagai berikut; 

1. Ada interaksi antara pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar kimia 

2. Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching dan pembelajaran ekspositori. 

Rerata prestasi yang dengan team teaching lebih besar dari pada yang 

dibelajarkan dengan pembelajaran ekspositori. 

3. Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team 

teaching dan pembelajaran ekspositori. Rerata prestasi siswa bermotivasi 

belajar rendah dengan pembelajaran team teaching lebih rendah dari pada 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran ekspositori. 
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4. Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team 

teaching dan pembelajaran ekspositori. Rerata prestasi siswa bermotivasi 

belajar tinggi dengan pembelajaran team teaching lebih tinggi dari pada 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran ekspositori. 

  

5.2 Implikasi 

 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka perumusan implikasi 

menekankan pada upaya untuk meningkatkan prestasi belajar kimia siswa 

dengan pertimbangan terhadap pembelajaran team teaching dan motivasi 

belajar serta aktivitas belajar yang dimiliki siswa. 

 

1. Terdapat interaksi antara pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar kimia. 

Penggunaan pendekatan team teaching dapat menungkatkan interaksi siswa 

dalam proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran kimia. Karena pendekatan pembelajaran team teaching memberikan 

kesempatan kepada para peserta didik untuk dilayani dibandingkan 

ekspositori. Motivasi belajar tinggi akan meningkatkan interaksi siswa dalam 
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pembelajaran, sehingga siswa dapat bersemangat untuk mempelajari mata 

pelajaran kimia. 

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pertimbangan pembelajaran. Dengan 

kata lain, dalam menentukan pembelajaran yang akan digunakan hendaknya 

mempertimbangkan motivasi siswa, sehingga pembelajaran yang digunakan 

benar-benar sesuai. 

 

2. Ada  perbedaan yang signifikan prestasi belajar kimia siswa yang 

dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team teaching dan 

pembelajaran ekspositori, 

Implikasinya adalah prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan tergantung 

pendekatan pembelajaran yang digunakan. Prestasi belajar siswa mata 

pelajaran kimia, baik siswa yang bermotivasi belajar tinggi maupun rendah 

yang dibelajarkan dengan menggunakan pendekatan team teaching lebih 

tinggi dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran ekspositori. Maka 

pemilihan pembelajaran merupakan upaya untuk meningkatkan pencapaian 

prestasi belajar siswa. Pemilihan pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran 

kimia bagi siswa SMAN 1 Sumberjaya Lampung Barat merupakan hal yang 

penting, karena akan memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih dan 

mencoba pembelajaran mana yang sesuai dengan pokok bahasan tertentu.  
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3. Ada  perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai motivasi 

belajar rendah akan memiliki prestasi yang lebih tinggi dibelajarkan dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching daripada dibelajarkan dengan 

pembelajaran  ekspositori.  

Hal ini implikasinya, bahwa adanya perbedaan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran kimia. Berarti penggunaan pendekatan team teaching dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang bermotivasi tinggi maupun 

rendah.maka hasil ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki motivasi 

rendah juga dapat meningkatkan prestasinya jika dibelajarkan dengan 

pembelajaran yang tepat. 

 

4. Ada perbedaan prestasi belajar kimia siswa yang mempunyai motivasi 

belajar tinggi yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran team 

teaching dan pembelajaran ekspositori. 

 

Pendekatan pembelajaran team teaching dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran kimia. Hal ini mempunyai implikasi yaitu bahwa 

pendekatan team teaching menekankan pelayanan pada peserta didik, 

sehingga siswa akan terdorong untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau 

permasalahan-permasalahan dengan baik. Prestasi belajar yang diraihnya akan 

meningkatkan penilaian positif dalam mengembangkan konsep diri. 
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Terdapat keunggulan pada pembelajaran dengan sistem pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran team teaching. Alasan yang diperoleh sebagian 

besar siswa menyatakan belajar dengan pembelajaran team teaching tidak 

merasa jenuh hingga akhir pelajaran dan lebih memahami konsep dalam 

menerina hasil pembelajaran. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian sebagaimana yang telah 

dikemukakan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1).  Guru hendaknya dalam proses pembelajaran di kelas tidak berperan 

sebagai figure sentral  dan pengendali seluruh kegiatan belajar (bersifat 

otoriter). Pembelajaran yang otoriter akan membuat pebelajar merasa tidak 

nyaman, dan ketidaknyamanan ini akan berdampak pada prestasi yang 

akan diraih sipebelajar nantinya. Mencoba pembelajaran yang baru tidak 

ada salahnya seperti memcoba pembelajaran team teaching  penuh. 

Pembelajaran team teaching merupakan pembelajaran yang kegiatan 

proses pembelajarannya dilakukan oleh lebih dari satu orang guru dengan 

pembagian peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Selama proses 

pembelajaran kelas dipandu oleh dua orang guru mata pelajaran kimia 

yang secara bergantian memberikan pembelajaran terhadap peserta didik.  

Pembelajaran yang dipandu oleh dua orang guru, pebelajar akan merasa 
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nyaman dan dapat mengatasi kesulitan dalam memecahkan masalah 

belajarnya. Team teaching yang berkolaborasi dalam kelas yang sama akan 

berusaha melayani kekurang pahaman atau kelemahan sipebelajar, dimana 

salah seorang guru yang menyajikan meteri pelajaran akan berada didepan 

kelas sedang guru yang lain ada ditengah pebelajar membantu kesulitan 

yang dialami sipebelajar. Setelah penyampaian materi selesai maka team 

teaching  akan bersama-sama ada diantara sipebelajar untuk membimbing 

dan membantu kesulitan yang dialami sipebelajar. Proses pembelajaran 

yang demikian ini cenderung dapat meningkatkan motivasi belajar 

sipebelajar sehingga ini akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 

Pembelajaran yang seperti ini  akan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, baik siswa yang bermotivasi belajar tinggi maupun rendah. 

 

2). Guru mata pelajaran kimia hendaknya dapat menerapkan pembelajaran 

team teaching karena dalam  pembelajaran team teaching, siswa dan guru 

saling berkolaborasi untuk saling melengkapi. Pelaksanan pembelajaran 

team teaching, guru yang terlibat akan saling melengkapi pengetahuan 

yang diperoleh kepada para sipebelajar. Proses saling melengkapi ini akan 

membantu guru yang menerapkan pembelajaran team teaching, dimana 

guru yang kurang pandai dalam penyampaian materi tertentu akan terbantu 

dengan guru lain yang sama-sama berpatner dalam pembelajaran tersebut. 
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3). Guru hendaknya mampu mendesain atau merancang pembelajaran dengan 

pendekatan team teaching. Selama proses pembelajaran yang dipandu oleh 

dua orang guru dimana salah seorang guru ada didepan untuk memberikan 

penjelasan dan seorang guru yang lain ada di tengah-tengah pebelajar, atau 

setelah penjelasan materi dua orang guru tersebut ada ditengah 

memberikan pelayanan kepada pebelajar sehingga pebelajar dapat 

berinteraksi secara optimal dan berfikir positif. Kegiatan pembelajaran ini 

mampu memotivasi siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran kimia, karena pebelajar merasa diperhatikan. 

Pembelajaran team teaching  ini, guru dapat melakukan remidi dan 

pengayaan sekaligus. Pengelolaan kelas dengan pembelajaran team 

teaching, yang dipandu oleh dua orang guru akan lebih memberikan 

perhatian kepada sipebelajar dan guru akan mempunyai cukup waktu 

untuk melakukan remidi dan pengayaan. Disela-sela jam pelajaran, guru 

yang berada ditengah sipebelajar telah mempunyai data perkembangan 

belajar sipebelajar, guru ini dapat mengetahui sipebelajar yang telah tuntas 

dan sipebelajar yang belum tuntas belajarnya. 

 

4). Kepala sekolah diharapkan dapat mendukung dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menerapkan Team Teaching sehingga prestasi 

belajar siswa dapat meningkat. Dukungan tersebut dapat berupa media 
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maupun sarana prasarana misalnya memberikan alokasi jam pelajaran 

dengan pembelajaran team teaching. 

5). Kepada para peneliti, penelitian ini baru mengungkapkan perbedaan antara 

pendekatan pembelajaran team teaching dan ekspositori, sehingga 

membuka kesempatan bagi peneliti lain untuk meneliti lebih luas dan 

mendalam terhadap pendekatan pembelajaran lain yang berpengaruh 

terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Untuk mengungkap lebih 

jauh, barangkali hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kualitas dan 

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, guna memperbaiki 

prestasi belajar khususnya mata pelajaran kimia. Juga diperlukan upaya 

nyata dalam perluasan daerah penelitian yang tidak hanya terbatas di 

Sumberjaya saja, sehingga diperoleh hasil yang lebih akurat. 


