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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitianyang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil belajar membuat pola kemeja pria tanpa  menggunakan model 

pembelajaran STAD berbantuan lakah kerja cenderung rendah. 

2. Hasil belajar membuat pola kemeja pria yang diajarakan dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan langkah kerja 

cenderung baik.  

3. Pada hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil perhitungan        >        

= 6,92>1,671 pada taraf yang signifikansi 5%. Sehingga hipotesis 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dengan menerapkan model 

pembelajaran STAD berbantuan langkah kerja terdapat hasil belajar 

membuat pola kemeja pria pada siswa kelas XI SMK Negeri 3 Pematang 

Siantar dapat diterima. 

B.  Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah di kemukakan diatas, 

hasil belajar membuat pola kemeja pria pada kelas kontrol cenderung rendah. Hal 

ini di karenakan pembelajaran yang di terapkan dalam kelas adalah model 

pembelajaran konvensional, dimana guru yang menjadi pusat atau sumber ilmu 

bagi siswa dan kegiatan pembelajaran hannya memindahkan pengetahuan dari 

guru kepada siswa sehingga siswa hannya menjadi penerima pengetahuan yang 

pasif tanpa ada insiatif untuk mencari atau mendalami sendiri pembelajan yang 

dibahas. 
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Sementara model pembelajaran STAD berbantuan langkah kerja pada 

kelas eksperimen cenderung baik. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran STAD adalah model pembelajaran yang sangat melibatkan siswa 

untuk belajar dalam kelompok yang memacu siswa agar saling mendorong dan 

membantu satu sama lain untuk menguasai pembelajaran yang diajarkan oleh 

guru.  

Dengan diterimanya bahwa model pembelajaran STAD berbantaun 

langkah kerja dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam membuat pola  

kemeja pria pada siswa kelas XI SMK Negeri 3 Peamatang Saintar. Dengan 

menggunakan pembagian kelompok secara heterogen dalam proses pembelajaran 

ternyata dapat meningkatkan hasil belajar membuat pola kemeja pria  

C. Saran  

Penelitian mengenai model pembelajaran STAD berbantuan langkah kerja 

ini masih langkah awal dari upaya meningkatkan kompetensi guru maupun siswa. 

Oleh sebab itu, berkaitan dengan hasil dan kesimpulan dari penelitian ada 

beberapa saran agar rekomendasi berikutnya dilaksanakan oleh guru dan lembaga 

peneliti lain yang berminat. Berikut ini ada beberapa saran yang dapat diberikan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru mata pelajaran pembuatan pola  untuk dapat 

menerapkan model pembelajaran STAD berbantuan langkah kerja, supaya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta mempersiapkan bahan agar 

tercapai pembelajaran yang maksimal. 

2. Model-model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

disekolah masih belum bervariasi, oleh karena itu perlu pembenahan atau 

sosialisai dari lembaga yang berkaitan kepada guru di sekolah-sekolah 

dengan harapan dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam 

penguasaan materi pembelajaran dan perestasi hasil belajar siswa.  

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan guna memberikan masukan yang baik 

terhadap penelitian ini. 

 

 


