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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan

bahwa dengan penerapan pembelajaran implementasi media video pada

pembelajaran DDO (Dasar-Dasar Otomotif) dapat meningkatkan partisipasi dan hasil

belajar siswa pada kelas X TKR A Semester 1 di SMK Piri 1 Sleman pada mata

pelajaran menggunakan alat ukur (measuring tools). Peningkatan keaktifan dari

siklus I siswa yang  berpartisipasi sebesar 16,7%,  pada  siklus  II  sebesar  16,7%

dan pada siklus III 20%.  Sedangkan  peningkatan  hasil  belajar dapat  dilihat  dari

hasil  belajar  tiap-tiap  siklus.  Pada  siklus I,  persentase kelulusan berdasarkan

KKM sebesar 56,5 % dan nilai tertinggi sebesar 75, pada siklus II persentase

kelulusan berdasarkan KKM sebesar 77,5% dan nilai teritnggi sebesar 90, kemudian

pada siklus III persentase kelulusan berdasarkan KKM sebesar  84 % dan nilai

tertinggi di kelas  sebesar 95.  Dengan  demikian  pada siklus II persentase

ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM meningkat sebesar 21% diikuti dengan

peningkatan nilai tertinggi kelas pada siklus II sebanyak 20 siswa dinyatakan lulus

dengan nilai tertinggi 90 dibandingkan dengan Siklus I. Pada siklus III persentase

ketuntasan belajar siswa berdasarkan KKM meningkat sebesar 6,5% diikuti dengan

peningkatan nilai tertinggi kelas pada siklus II sebanyak 25 siswa dinyatakan lulus

dengan nilai tertinggi 95 dibandingkan dengan Siklus II.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan implementsi media video dapat meningkatkan keaktifan dan hasil

belajar siswa pada kelas X TKR A di SMK Piri 1 Sleman pada mata pelajaran

menggunakan alat ukur (measuring tools). Hal tersebut terbukti dengan diperoleh
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data yang menunjukkan peningkatan keaktifan dan hasil belajar pada tiap-tiap siklus.

Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan mempermudah guru dalam

menyampaikan materi. Proses pembelajaran implementasi media video dilakukan

dengan  cara menampilkan atau menggunakan media video dalam pembelajaran,

media video digunakan untuk mempermudah guru dalam menjelaskan materi dan

mempermudah siswa dalam belajar dan memahami materi. Pada kondisi tersebut

siswa mencoba menemukan konsep dengan melihat video yang merek lihat. Kondisi

ini akan mempermudah siswa  lebih  aktif  dan  lebih  kreatif  mengeksplorasi

kemampuannya  dalam menerima materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu,

dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator atau pendamping dan

siswa dituntut lebih aktif sehingga proses pembelajaran yang menarik akan

membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan

acuan dalam penerapan metode untuk meningkatkan keaktifan siswa dan hasil

belajar sehingga dapat membatu pencapaian pembelajaran sesuai standar yang

diharapkan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan dalam tiga siklus dikarenakan sudah mencapai target

yang diharapkan, pada siklus II sudah ada peningkatan yang signifikan dari

keaktifan maupun hasil belajar siswa oelh karena itu pada siklus III adalah akhir

dari siklus penelitian ini.

2. Keaktifan siswa dalam bertanya membuat suasana kelas menjadi gaduh sehingga

peneliti dan guru harus selalu mengkondisikan agar pembelajaran menjadi

kondusif.

3. Peneliti tidak dapat membahas standar KKM setiap kompetensi dasar pada mata

pelajaran menggunakan alat ukur (measuring tools) secara mendalam

dikarenakan keterbatasan waktu pertemuan dengan pihak kurikulum dari sekolah.
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sehingga KKM hanya dijelaskan spesifik pada setandar kompetensi

menggunakan alat ukur saja.

D. Saran

1. Hasil  belajar  kelas  X A jurusan  Teknik  Kendaraan  Ringan SMK Piri 1 Sleman

pada   pelajaran   menggunakan   alat   ukur (measuring tools) termasuk dalam

kategori sedang, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

dengan memaksimalkan pemebelajaran yang dapat menarik perhatian siswa

dalam kegiatan belajar dengan cara Mengimplementasikan Media pembelajaran

video sebagai alternatif model lain dari model pembelajaran yang sudah

diterapkan di sekolah. Pembiasaan penggunaan metode pembelajaran media

video siswa akan tertarik dengan pembelajaran karena mereka akan menggetahui

konsep dari apa yang mereka pelajari lewat apa yang mereka lihat pada media

video tersebut. Siswa akan menjadi lebih teliti, dan paham akan apa yang mereka

dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga akan lebih  mudah bagi  guru  untuk

memantau  perkembangan  kemampuan  yang dimiliki setiap siswa.

2. Bagi peneliti disarankan dapat mengembangkan penelitian ini lebih luas dan

dengan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar

siswa, yakni faktor intern yang berasal dari psikologis siswa yang bersangkutan

dan faktor ekstern yang berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal siswa.

Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan

menggunakan metode lain selain postest, misalnya dengan melakukan observasi

dan wawancara dengan siswa. Peneliti  juga dapat mengembangkan penelitian

ini  dengan  melibatkan  lebih  banyak  responden  dari  berbagai sekolah,

sehingga hasil penelitiannya dapat dipadukan pada kelompok responden yang

lebih luas.


