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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Model pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis merupakan 

salah satu upaya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih hidup, dalam 

pembelajaran ini siswa menjadi subyek pembelajaran, sehingga siswa lebih 

dominan dibandingkan guru. Pembelajaran ini mengubah pola teacher centered 

menjadi student centered (berpusat pada siswa). Siswa secara sistematis diarahkan 

lebih mandiri, aktif dan kreatif, demokratis, berpikir logis dan berwawasan luas. 

Hal ini akan membawa dampak yang positif terhadap hasil pembelajaran. Dan hal 

ini juga dapat membuktikan dengan meningkatnya kompetensi  siswa setelah 

penerapan model pembelajaran dengan menggunakan modul berbasis web dengan 

melakukan perbandingan pretest dan posttest. Model pembelajaran dengan 

menggunakan modul berbasis web telah memberi perubahan terhadap hasil belajar 

siswa mencakup metode, strategi dan skenario pembelajaran yang diterapkan di 

kelas. 

Adapun faktor pendukung dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

adalah (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; 

(4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam mengahadapi rintangan dan 

kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi 

yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi 
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prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah 

sikap terhadap sasaran kegiatan. 

Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran dengan menggunakan 

modul berbasis web adalah siswa memberi respon yang baik terhadap proses 

pembelajaran, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran yang meliputi kegiatan 

bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan pendapat di dalam forum. 

Pihak Yayasan pun mendukung pembelajaran ini dengan menyediakan fasilitas 

netbook gratis untuk kelas XI dan penambahan hotspot di beberapa titik di dalam 

lingkungan sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, diperoleh 

kesimpulan, yaitu : 

Analisis dan pembahasan data pretest dan posttest  kompetensi siswa 

terhadap materi pembelajaran baik pada kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan modul berbasis web maupun kelas kontrol yang pembelajarannya 

menggunakan media biasa yang ada di sekolah disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar dan kompetensi siswa yang 

menggunakan modul berbasis web dan yang tidak menggunakan modul berbasis 

web. 

Penggunaan modul berbasis web pada mata pelajaran Teknik Jaringan 

mengoperasikan sistem operasi jaringan berbasis GUI lebih efektif dalam 

meningkatkan motivasi dan kompetensi siswa terhadap materi yang menggunakan 

pembelajaran biasa (konvensional). 
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B. Saran/Rekomendasi 

Pada penelitian ini telah diujicobakan modul berbasis web untuk materi 

mengoperasikan sistem operasi jaringan berbasis GUI pada mata pelajaran Teknik 

Jaringan di SMK Informatika Pelita Nusantara. Untuk mengimplementasikan 

modul ini dalam pembelajaran, perlu diperhatikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk Pengembang Kurikulum 

Untuk pengembang kurikulum di sekolah disarankan untuk lebih mempelajari 

modul berbasis web agar dapat dijadikan sumber belajar utama dalam 

pembelajaran. 

2. Untuk Guru 

a) Modul berbasis web dapat dijadikan sebagai bahan ajar utama dalam 

kegiatan belajar mengajar di SMK Informatika Pelita Nusantara untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b) Guru sebaiknya perlu menguasai modul berbasis web dan penggunaan 

internet lebih luas lagi. 

c) Guru memberikan motivasi baik secara individu maupun klasikal 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi siswa baik 

secara lisan maupun tertulis.  

d) Guru memperhatikan perannya sebagai fasilitator bukan lagi sebagai 

sumber belajar, mempersiapkan diri dengan baik merupakan tugas 

utama guru.  
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e) Guru sebagai pengembang modul berbasis web ini, agar menambah 

pengetahuannya tentang e-learning sehingga penggunaan modul 

berbasis web ini lebih optimal. 

3. Untuk Sekolah 

a) Perlu adanya revisi terhadap modul berbasis web ini dan diujicobakan 

lebih luas lagi dan mengingat keefektifan modul ini dalam 

meningkatkan motivasi dan kompetensi siswa, maka diharapkan dapat 

dikembangkan pada materi dan mata pelajaran lainnya. 

b) Sekolah perlu menyediakan sarana penunjang seperti hotspot yang 

lebih banyak lagi sehingga jika dipergunakan dalam waktu yang 

bersamaan tidak terjadi kelambatan dalam mengakses modul berbasis 

web ini. 

c) Dalam mengimplementasikan modul berbasis web diperlukan koneksi 

internet yang stabil dan tidak terputus-putus, sedangkan jaringan 

internet yang ada di sekolah sering terputus. 

4. Untuk siswa 

Untuk mengakses modul berbasis web ini diperlukan koneksi internet, 

sedangkan di rumah siswa banyak yang tidak terkoneksi internet sehingga 

siswa hanya bisa membuka modul ini di sekolah dan tempat-tempat lain yang 

ada hotspot-nya, sehingga motto learning everywhere yang dicanangkan oleh 

sekolah sedikit terhambat. 

 

 


