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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab iv, maka kesimpulan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan media CD Interaktif dalam pembelajaran Memelihara/

Servis Sistem Pendingin Dan Komponenn-komponennya dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Keahlian Teknik

Kendaraan Ringan SMK Negeri I Balige Toba Samosir T.A.

2014/2015.

2. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang kompeten yaitu dari 3

siswa (9,1 %) pada tes kemampuan awal menjadi 20 siswa (60,61 %)

pada siklus I dan menjadi 29 siswa (87,87%) pada siklus II.

3. Berdasarkan data hasil belajar pada siklus II, ketuntasan belajar secara

klasikal telah tercapai dan melampaui batas indikator yang ditentukan

dimana terdapat 87,87 % siswa yang telah memperoleh nilai ≥ 75

4. Hasil Observasi Aktivitas siswa selama proses pembelajaran

menunjukkan bahwa pada pada siklus I terdapat 27 (81,82%) siswa

tergolong cukup aktif dan sebanyak 6 (18,18 %) siswa tergolong aktif.

Sedangkan pada siklus II terdapat 30 (90,9 %) tergolong aktif dan 3

(9,1%) siswa tergolong sangat aktif.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru, agar mempertimbangkan penggunaan media CD interaktif

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar

Memelihara/ Servis Sistem Pendingin dan Komponen-komponennya.

Mengingat penggunaan media CD  Interaktif  ini dapat meningkatkan

hasil belajar siswa pada pembelajaran Memelihara/ Servis sistem

Pendingin dan Komponen-komponennya pada siswa kelas  XI

Keahlian Teknik Kendaraan Ringan XI Keahlian Teknik Kendaraan

Ringan SMK Negeri I Balige Toba Samosir T.A. 2014/2015.

2. Agar guru dapat lebih memahami dan memanfaatkan penggunaan

media dalam proses pembelajaran dengan menerapkan penggunaan

media dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa

3. Bagi sekolah, agar mendukung terhadap perkembangan inovasi

pembelajaran yang telah dilakukan guru dengan mengutamakan

penggunaan media dalam pembelajaran guna perbaikan pembelajaran

4. Dalam proses pembelajaran agar guru maupun pihak terkait dapat

memberikan motivasi, arahan dan bimbingan agar siswa disiplin dan

tidak terlambat masuk kelas. Memberikan pemahaman kepada siswa

untuk menumbuhkan kerja sama dan saling membantu teman dalam

proses pembelajaran.
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5. Dalam pembelajaran dengan menggunakan media CD Interaktif, agar

Guru dapat memberikan penjelasan tentang kegunaan dan penggunaan

media CD Interaktif serta mengarahkan siswa agar memanfaatkan

keberadaan media CD Interaktif dalam pembelajaran.


