BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan pada dasarnya merupakan jawaban dari masalah penelitian ini.
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil analisis data dalam
penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Gambaran persepsi peserta didik tentang metode pembelajaran tutorial
adalah peserta didik lebih mudah memahami materi peajaran Gambar
Teknik dengan berkonsultasi daripada hanya mendengarkan penjelasan
guru dikelas.
2. Gambaran prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Gambar
Teknik pada umumnya cukup baik, dapat dilihat dari nilai rata-rata
keseluruhan yang diperoleh.
3. Terdapat pengaruh yang sedang pada metode pembelajaran tutorial
terhadap prestasi peserta didik pada mata pelajaran Gambar Teknik di
SMKN 5 Bandung.

B. Saran-saran
Berdasarkan hasil temuan pada penelitian, maka peneliti memberikan
beberapa saran:
1. Banyak faktor dominan yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik
baik

eksternal maupun internal.

Pada penelitian ini peneliti hanya

membahas bagaimana pengaruh penggunan metode pembelajaran tutorial
terhadap

hasil belajar

peserta didik,

sebaiknya peneliti selanjutnya
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membahas

lebih

jauh

lagi

tentang

bagaimana

pengaruh

metode

pembelajaran tutorial terhadap hasil belajar supaya lebih jelas lagi
seberapa besar pengaruh metode tersebut terhadap hasil belajar peserta
didik.
2. Pada proses pembelajaran Gambar Teknik seorang guru harus mampu
menanamkan rasa percaya diri pada peserta didik, sehingga peserta didik
mampu menyelesaikan tugas menggambar yang diberikan. Rasa percaya
diri ini merupakan solusi lain dalam meningkatkan hasil belajar.
3. Dengan menggunakan metode pembelajaran tutorial, tatap muka Guru bisa
lebih intensif dalam menilai dan membimbing setiap individu peserta
didik.
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