
53

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil belajar membatik pada kelas eksperimen cenderung cukup dibuktikan

dari banyaknya siswa pada rentangan 10 s/d 15 sebanyak 25 orang dalam

kategori cukup, rata-rata skor sebesar 13,28 dengan standar deviasi 1,40, skor

tertinggi sebesar 15,4 dan skor terendah 10,4.

2. Hasil belajar membatik pada kelas kontrol cenderung cukup dibuktikan dari

banyaknya siswa pada rentangan 10 s/d 15 sebanyak 24 orang dalam kategori

cukup, rata-rata skor sebesar 11,06 dengan standar deviasi 1,14, skor tertinggi

sebesar 13,6 dan skor terendah 9.

3. Terdapat pengaruh penggunaan media CD Tutorial terhadap Hasil Belajar

Membatik Di Kelas X SMK Negeri 1 Berastagi dibuktikan dari hasil

perhitungan pada taraf signifikansi 5% dengan nilai thitung = 6,74 > ttabel =

1,679.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dihitung dengan berbagai teknik

pengujian dapat dilihat bahwa penggunaan CD Tutorial sangat memberikan

kontribusi yang bagus dalam pembelajaran khususnya pada mata diklat Membatik
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di kelas X SMK Negeri 1 Berastagi.Oleh karena itu, pembelajaran tipe ini sangat

bagus untuk diterapkan di sekolah-sekolah.

C. Saran

Untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya, ada beberapa saran yang

diberikan antara lain :

1. Sebaiknya proses belajar mengajar yang bersifat ceramah seperti yang selama

ini dilakukan di dalam kelas di bantu dengan pembelajaran menggunakan

media seperti CD Tutorial, atau media lain yang dapat memberi pengaruh

positif bagi hasil belajar siswa.

2. Dari hasil penelitian ini, terdapat pengaruh hasil belajar dengan menggunakan

CD Tutorial dengan metode ceramah, oleh sebab itu sebaiknya para guru tetap

menggunakan media CD Tutorial dalam proses belajar mengajar.

3. Para guru diharap kan lebih banyak lagi menguasai penggunaan media

pembelajaran yang lain untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang

menarik, inovatif, dan kreatif. Sehingga memunculkan minat belajar siswa

yang lebih baik lagi.


