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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan berkaitan dengan 

implementasi penggunaan youtube sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

kemandirian belajar pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior 

bangunan gedung siswa kelas XI kompetensi keahlian desain permodelan dan 

informasi banguna di SMKN 2 Wonosari adalah sebagai berikut : 

1. Proses belajar menggunakan youtube sebagai sumber belajar dapat 

meningkatkan kemandirian belajar di SMKN 2 Wonosari termasuk dalam 

kategori terlaksanasangat baik dengan tingkat pencapaian  sebesar 82,92%. 

2. Pemanfaatan youtube dapat meningkatkan pemahaman prosedur 

menggambarpada siswa kelas XI di SMKN 2 Wonosari termasuk dalam 

kategori terlaksanasangat baik dengan tingkat pencapaian  sebesar 85,31%. 

3. Pemanfaatan youtube dapat meningkatkan skill psikomotorik pada siswa 

kelas XI di SMKN 2 Wonosari termasuk dalam kategori terlaksanasangat baik 

dengan tingkat pencapaian  sebesar 86,93%. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan karena faktor peneliti maupun 

faktor teknis penelitian yang digunakan. Oleh karena itu hal tersebut mungkin 

berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini meliputi : 

1. Dalam pengambilan data siswa yang memiliki keterbatasan waktu, karena 

siswa kelas XI sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas selain itu siswa 
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kelas XI juga akan memasuki hari libur setelah melaksanakan ujian. Bagi 

siswa kelas XI juga akan melaksanakan PKL di proyek, sehingga untuk 

pengambilan data angket untuk siswa sedikit dipercepat. 

2. Penelitian ini masih terbatas pada tahap evaluasi implementasi penggunaan 

youtube sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kemandirian belajar 

siswa di SMKN 2 Wonosari, yang menyangkut pelaksanaan belajar siswa, 

pemahaman siswa terhadap penggunaan youtube sebagai sumber belajar, 

dan keberhasilan belajar siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka perlu 

dikemukakan beberapa saran dari peneliti antara lain sebagai berikut : 

1. Guru diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian 

belajar siswa. 

2. Penelitian ini perlu diadakan lanjutanuntuk membandingkan antara 

pembelajaran sebelum menggunakan youtube dan sesudah menggunakan 

youtube 
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