
 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan. 
·~ 

~·-

Berdasarkan hasil pcngolahan dan analisis data serta pengujian hipotesis, 

maka dapat diambi! kesimpulan sebagai berikut : j ? ~/ 

1. Rata-rata- hasil be!ajar makrame dengan media- pembelajaran tranfaransi OHP 

!cbih tinggi dihandingkan dengan menggunakan media pembelajaran grafik atau 

gamhar pacta mahasiswa PGSD D-IJ Unfmed dengan tarars/gnifikansi 5 %. / 

2. Rata-rata hasil belajar makrame dengan gaya kognitif ff \ebih tinggi - - - -
dibandingkan dengan gaya kognitif FD dari mahasiswa PGSD D-Jf Unimcd pada 

taraf si.brnifikansi 5 % c ) 

3. Rata-rata hasil belajar makrame yang paling tinggi adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran transfarans OHP dengan mempunyai gaya kog!"litif Fl, 

sedangkan yang paling rendah adalah dengan menggunakan media pembelajaran 

gambar/grafik dan mempunyai gaya kogniti~'FD. ~"!:> c a c 
e,O e,~""'e.o 

B.lm:~ ~ . 
l-lasil penelitian ini mengungkapkan bahwa media pembelajaran dan gaya 

kognitif mahasiswa berpengaruh yang signifikan terhadap keterampilan membuat 

makrame. Dari ha~i! penelitian rncnunjukkan bahwa secara rata-rata hasil belajar 

makrame dari mahasiswa PGSD Unimcd lchih tinggi dengan menggunakan media 



 

 

pengaJaran OHP dari pada menggunakan media pengaJaran gambar. Hal ini 

menunjukkan bahwa media OHP lebih baik digunakan daripada media gambar 

sebagai alat pengajaran yang dilakukan daam materi makrame. Hal ini menguatkan 

dari hasil penelitian Widiaryanto (2000) yang menyimpulkan bahawa media 

pengaJaran dengan OHP dapat meningkatkan belajar siswa serta dengan media 

tersebut pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Jadi untuk meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa PGSD, khususnya materi makrame, maka media pembelajaran 

Untuk mendorong para doscn, pcngembang pengajaran dan ahli media agar 

memanfaatkan hasil temuan penelitian ini, maka perlu diadakan pelatihan dalam 

media pembelajaran. Dengan pelatihan dalam media pembelajaran, pihak-pihak 

tersebut akan dapat dibantu mengidentifikasi macam-macam penyajian materi dengan 

menggunakarH nedia transparansi- OHP. Dalamn pelatihan tersebut dapat disajikan 

dalam bentuk contoh-contoh dalam bcrbagai matakuliah de~gan menggunakan media 

transparansi 01-IP. Selain itu juga pembelajaran di sckolah atau di universitas per!u 
.. 

pengadaan OHP. / (J~IME.~ 

Kemudian hasil bclajaF makrame mahasiswa PGSD juga dipengaruhi oleh 

gaya ko!:,>nitifnya. Mahasiswa yang bergaxa kognitif FI secara rata-rata mempunyai 

hasil belajar makrame yang lebih tinggi dari rnahasiswa yangbergaya kognitif FD. 

Dari hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa yangoergaya kognitif Fl Iebih mudah 

mcngerti dan memahami materi makrame dibandingkan dengan mahasiswa yang 

bergaya kognitif FD. Peningkatan gaya kognitif ini dapat dilakukan dengan latihan 
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yang teratur dan berkesinambungan tentang berbagai macam materi makrame dan 

berbagai macam simpultali, mclalui tugas-tugas. 

Lebih lanjut didapat bahwa tcrdapat interaksi antara media pembelajaran 

dengan gaya kognitif mahasiswa dalam mempengaruhi hasil belajar makrame 

mahasiswa PGSD flP Unimed. Dari hasil penelitian didapat bahwa fata-rafa hasil 

belajar makrame dari mahasisv,ra PGSD yang paling tinggi adalah_ mahasiswa 

mempunyat gaya kognitif Fl dan diajar dengan menggunakan media pemhelajaran 

meningkatkan basil belajar mahasiswa terutama materi makrame. Untuk itu perlu 

media pengajaran OHP ini dimasyarakatkan dalam penggunaannya pada proses 

belajar mengajar. Hal ini sangat bermanfaat, selain menjadikan pengajaran lebih 

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Para doscn (pengajar) PGSD D-1 r Unimed hendaknya selalu berusaha untuk 

menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas, agar 

hasil belajar mahasiswa lebi h meningkat. 

2. Para dosen (pengajar) PGSD D·II Unimed bila memungkinkan tersedianya media 

pembclajaran, hendaknya selalu berusaha menggunakan tranfaransi Ol1P dari 

pada media pembelajaran dengan gambar/grafik, terutama untuk mala kuliah atau 
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pokok bahasan makramc, agar hasil belajar makrame rnahasiswa lebih meningkat 

yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu (kualitas) mahasiswa PGSD 

tersebut. 

3. Para pengelola, khususnya dalam bidang matakuliah keterampilan, agar 

memperhatikan media pembelajaran yang digunakan agar sesuai dengan sasaran 

dari setiap mata kuliah yang diajarkan dan mencapai hasi1 yang maksimal. ' 
4. Par-a pengelola sarana dan prasarana pengaJaran, agar selalu mengikuti 

kclas, agar hasil belajar mahasiswa lebih haik. c j ., c) 

5. DiharapKan kepada Pejabaf Depatemen Pendialkan Nasional dan pihak FIP 

Unimed yang membidangi masalah peningkatan mutu sumber daya manusia 

(khususnya dalam pengajaran), untuk selalu memamtau berbagai kemampuan dan 

kelemahf!.tL dari setiap perr~jaran pada PGSI2. D-1! Unimed,_ !:!_ntuk dapat 

menyusun program yang lebih baik demi peningkatan mutu lulusannya. 


