
BABV 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan basil pengujian bipotesis seperti yang telah diwaikan, penelitian 

ini menyimpulkan bahwa : 

1. Hasil belajar siswa menerapkan dasar-dasar teknik elektronika yang diajar dengan 

meqgunakan media pembe~araan berbasis kQID{)Uter lebih tinggi dati pada basil 
. .. . . 

belajar siswa yang diajar denPn menggunakan media grafis. 

2. Hasil be~ar menerapkan dasar-dasar teknik elektronika siswa yang memiliki 

kemampuan berpi.kir logis tinggi lebih tinggi dari. basil be~ar siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir logis rendah. 

3. Terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan kemampuan 

berpikir logis dalam mempengaruhi basil belajar standar kompetensi menerapkan 

dasar-dasar teknik elektronilca. Hal ini beratti bahwa penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer terhadap siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir logis tinggi, dapat memberikan hasil belajar yang lebih tinggi, dari pada 

penggunaan media pembelajaran grafis. 

4. Uji lanjut dengan menggunakan uji Scheffe menunjukkan basil perbitungan uji 

perbandingan ganda sebagai berikut: 

a. Hasil belajar menerapkan dasar-dasar teknik elektronilca siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir logis tinggi yang diajar dengan menggunakan media 

berbasis komputer lebih tinggi dari ~il belajar siswa yang diajar dengan 

media berbasis k.omputer dengan kemampuao berpikir logis rendah pada taraf 

nyata0,05. 
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b. HasU bclajar menerapkan dasar-dasar teknik elektronika siswa yang memUi1d 

kemampuan berpikir logis tinggi yang ~ar dengan menggunakan media 

berbasis komputer lebih tinggi dari basil bclajar siswa yang diajar dengan 

menggunakan media gratis dengan kemampuan betpikir logis tinggi pada taraf 

nyataO,OS. 

c. Hasil bclajar menerapkan dasar-dasar teknik elektronika siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir logis tinggi yang diajar dengan menggunakan media 

berbasis komputer lebih tinggi dari basil bclajar siswa yang d,UVar dengan 

menggunakan. media gratis dengan kemampuan berpikir logis .rendah pada taraf 

nyataO,OS. 

d. Hasil bchijar menerapkan dasar-dasar teknik elektronika siswa yang memiliki 

kemampuan bcrpikir logis tinggi yang diajar dengan menggunakan media gratis 

lebih tinggi dari basil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan media 

berbasis komputer dengan kemampuan bcrpikir logis rendah pada taraf nyata 

0,05. 

e. Hasil bclajar menerapkan dasar-dasar teknik elektronika siswa yang memi1iki 

kemampuan berpikir logis tinggi yang cfuVar deDaan menggunakan media grafis 

lebih tinggi dari basil bclajar siswa yang d.UVar dengan menggunakan media 

gratis dengan kemampuan berpikir logis rendah pada taraf nyata 0,05. 

f. Hasil bchijar menerapkan dasar-dasar teknik elektronika. siswa yang memillki 

kemampuan berpikir logis rendah yang diajar dengan menggunabn media 

gratis lebih tinggi dari basil bcl~ar siswa yang diajar dengan menggunakan 

media bcrbasis komputer dengan kemampwm berpikir logis rendah pada taraf 

nyataO,OS. 
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B. Implikasi 

Berdasark.an simpulan pertama, diketahui babwa kelompok siswa ·yang ~ 

dengan mengunakan media pembelajaran berbasis komputer mcmpunyai basil bclajar 

menerapkan dasar-dasar teknik clektronika lebih tinggi dibandingkan deogan basil 

belajar kelompok siswa yang ciligar dengan menggunakan media gratis. Hal terscbut 

menuqjukkan babwa pcnggunaan media yang mcngabOatbn ltcgiatan pembelajaran 

berpusat pada siswa, memberikan kesempiltan pada siswa untuk terlibat laDgsung 

secara fisik dan psikis untuk. mcncmukan sendiri pengalaman belajar. Dengan demildan 

memunculkan ide-ide kritis terhadap interak.si pembel~aran, sehingga ketuntasan 

pembclajaran dapat tereapai dengan tepat. Hasil . dari proses belajar adalah . suatu 

pen~baban tingkahlaku. Perubahan tersebut terbentuk dari basil interaksi siswa dengan 

lingkungan belajarnya. 

Walaupun penggunaan media pembelajaran berbasis komputer telah teruji dapat 

meningkatkan basil belajar mencrapkan dasar-dasar teknik elektronika, bukan berarti 

media tersebut merupakan media terbaik yang dapat digunakan bagi semua siswa dan 

lingkungan belajar yang berbeda-beda. Pada hakikatnya semua media baik bila 

disesuaikan dengan karakteristik sisa dan karakteristik kompetensia yang akan 

diajarkan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan berbagai aspek untuk menyesuaikan media 

dan faktor lain yang berpengaruh terhadap basil belajar. 

Berdasarkan simpulan kedua, diketahui kemampuan berpikir logis siswa 

sebagai aspek kognitif, merupakan salah satu karakteristik siswa, terbukti turut 

memberikan pengaruh yang berarti dalam peninghtan basil belajar. Kcmampuan 

berpi1dr logis yang dimiliki siswa sangat berbeda-beda. Be!dasark.an basil penelitian, 

siswa yang memiliki kemam.puan berpikir logis tinggi memperoleh skor yang lebih 

tinggi dari siswa yang memiliki kemampuan berpikir logis rendah. Adanya perbedaan 
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individual tersbut dapat mempengaruhi proses pembelajaran, oleh karena itu perlu 

mendapat perhatian guru pada saat perencanaan dan pelahanaan kegiatan 

pembelajaran. 

Siswa kelas X SMK.-SMK Swasta se-Kota Pematangsiantar telah mampu 

memahami konsep-konsep abstrak. dan melihat keterhubungan an~ .. konsep, 

melakukan analisis dan berpikir betdasapcan hipotesis, sehingga materi yang 

disampaikan dapat · di1akukan dengan pendekatan pemecahan masalah dan 

menggunakan metode ilmiab. Pembe~aran yang didasarkan pada k:arakteristik siswa, 

terbukti mem.berikan pengaruh terbadap peroleban basil be~ar menerapkan dasar

dasar tekuik elektronika. Bila kemampuan bctpildr logis ditcmpatkan sebagai saJah 

satu karak.teristik siswa, perlu diperbatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlu diketahuai tingkat pengetahuan dan pemahanan yang dimiliki siswa sebagai 

baban apersepsi sehingga materi pelajaran dapat diterima dengan baik. SMangkan 

untuk mengemhanglcan sikap ingin tabu siswa tentang hal-hal baru. perlu disusun 

suatu k.enmgka konsep pembelajaran tentang apa yang akan dipelajari dan 

hubunpnnya dengan apa yang sudah diketahui siswa tersebut. 

2. Hendalm,ya pembelajran dirancang dengan memberikan kesempatan lcepada siswa 

untuk mengembanglam. aspek kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga dapat 

merangsang kemampuan berpikir siswa dengan menyampaikan hal-hal baru yang 

menarik perhatian dan mengundang ~ ingin tabu. 

3. Perlu diketahui karakteristik yang lain dari siswa, sehingga dapat dilakulcan 

berbagai pendekatan pembelajaran yang bervariasi untuk setiap siswa seperti 

melakultan pengemlompokan siswa berdasarlcan kemampuan berpikir logis yang 

bisa diukur dengan menggunakan tes Piaget. 
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Berdasarkan simpulan ketiga, terdapat interaksi penggunaan medai 

pembelajaran dengan kemampuan berpikir logis siswa terhadap basil bebgar 

menerapkan dasar-dasar teknik elektronika. Skor basil belajar siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir logis tinggi, lebih tingga daripada siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir logis rendah walaupWl diajar dengan menggunakan media yang 

berbeda, karena baik yang diajar dengan menggunakan media pembelajran berbasis 

komputer maupun media gratis, kelompok ini tetap menunjukkan basil belajar yang . 

lebih tinggi dari pada kelompok yang memiliki kemampuan berpikir logis rendah. 

C. Saran 

1. Guru Teknik audio video disataDkan untuk meoggunakan media berbasis 

komputer sebagai media belajar altematif da1am pembelajamn elektronika 

maupun elektro. Media pembelajaran berbasis komputer telah mampu 

meningkatkan basil belajar nenerapkan dasar-dasar teknik elek:tronika meqjadi 

lebih baik. 

2. Guru Teknik Adio Video sebaiknya mengenal dan memaksimalkan setiap 

kemampuan berpikir logis siswa serta menyesuaikannya dengan penggunaan 

media pembelajaran. 

3. Bagi siswa yang memiliki kemam.puan berpildr logis rendah lebih tepat hila diajar 

dengan mengaunakan media gratis. 

4. Penelitian ini masih sangat terbetas dari segi jumlah sampel dan waktu yang 

sudah dilalaikan~ UQtuk menguatkan basil penelitian ini disanmkan kepada 

peneliti lanjut melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar dan 

waktu perlakuan yang lebih panjang. 
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