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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil akhir dari penelitian yang telah 

dilakukan yaitu berupa kesimpulan serta memuat saran bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan penelitian ini.  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa 

Pertama, perencanaan pembelajaran sejarah dengan menerapkan 

metode kritik video untuk meningkatkan historical comprehension siswa ini 

secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, dimulai dari perizinan, 

mengadakan observasi, dan melakukan wawancara, serta menelaah silabus 

agar dapat menentukan materi yang cocok untuk diterapkannya metode kritik 

video. Dilanjutkan dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan mengembangkan perangkat pembelajaran dimulai dari 

mengembangkan materi, menyusun lembar kerja siswa (LKS), serta 

mempersiapkan media dan instrumen penelitian. Pada setiap siklusnya terjadi 

perbedaan pada tahapan perencanaan ini dimana perencanaan yang dilakukan 

semakin baik dan matang pada setiap siklusnya. 

Kedua, pelaksanaan penerapan metode kritik video untuk 

meningkatkan historical comprehension siswa ini secara keseluruhan berjalan 

dengan cukup baik yang dilakukan dalam empat kali tindakan dalam empat 

siklus. Pelaksanaan diawali dengan mengajak siswa untuk menelaah LKS 

sehingga siswa memahami soal-soal yang terdapat di dalamnya. Kemudian 

diputarlah video yang berisi mengenai informasi penting mengenai materi 

yang akan dibahas, setelahnya siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 

maupun menanggapi video yang telah ditontonnya, dan kemudian siswa 

mendiskusikan bersama kelompoknya mengenai informasi yang didapat dan 

mengisi soal-soal pada LKS. Terakhir siswa mendiskusikan hasil diskusi 

kelompok bersama kelompok lain dalam sebuah forum diskusi kelas yang 
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diberi nama pojok kritikus.  Selama pelaksanaan berlangsung siswa berperan 

aktif dan mampu menguasai materi dengan cara yang mandiri.  

Ketiga, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, secara 

keseluruhan historical comprehension siswa berhasil mengalami peningkatan 

setelah diterapkannya metode kritik video. Namun jika dilihat berdasarkan 

observasi siswa pada penerapan metode kritik video ini tidak selalu 

mengalami peningkatan tetapi juga penurunan. Sedangkan berdasarkan 

penilaian performance siswa dapat dilihat bahwa historical comprehension 

siswa menurun dan kemudian terus mengalami peningkatan. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor yang membuat penilaian terhadap beberapa 

indikator menjadi tidak terlalu terlihat.  

Akan tetapi jika dilihat dari hasil pengerjaan lembar kerja siswa (LKS), 

historical comprehension siswa justru selalu mengalami peningkatan dari 

siklus ke siklus. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan maupun penurunan 

yang terjadi di setiap siklusnya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

terkadang sulit untuk diprediksi. Maka dari itu peningkatan kemampuan 

historical comprehension siswa tidak dapat dilihat hanya dengan satu 

penilaian saja, melainkan perlu dilihat secara keseluruhan. 

Keempat, pada penerapan metode kritik video untuk meningkatkan 

historical comprehension siswa ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang 

menghambat kelancaran jalannya proses penelitian. Terdapat beberapa 

kendala baik kecil maupun besar namun berhasil diatasi oleh peneliti. Berikut 

kendala-kendala yang cukup besar yang peneliti hadapi yaitu; kesalahan teknis 

sehingga peneliti mengalami terlambatan pada siklus pertama; diharuskannya 

peneliti melakukan pembahasan mengenai materi lain diluar materi yang telah 

dipersiapkan untuk penelitian; tidak tersedianya screenview yang 

menyebabkan video kurang jelas secara visual. Untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut peneliti mengupayakan beberapa solusi yaitu; peneliti 

berusaha untuk mengecek peralatan yang akan peneliti gunakan dengan sangat 

cermat sehingga tidak akan terulang lagi hal yang sama; materi tambahan 

tersebut tetap dibahas oleh peneliti namun tidak terlalu mendalam; peneliti 
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menggantikan ketidaksediaannya screenview dengan menggunakan karton 

putih yang ditempelkan pada papan tulis. Untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut peneliti juga selalu mendiskusikannya dengan kolabolator yang 

bertindak juga sebagai observer serta dengan guru mitra. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

beberapa hal yang dapat dijadikan saran yang baik bagi pihak-pihak terkait 

dalam penelitian ini seperti siswa, guru, sekolah, maupun peneliti yang ingin 

melakukan penelitian yang sejenis. Berikut pemaparannya. 

1. Bagi Siswa, melalui penerapan metode kritik video ini diharapkan 

pembelajaran menjadi lebih menarik untuk diikuti dan siswa dapat belajar 

dengan lebih aktif dan mandiri, kemudian memahami materipun menjadi 

lebih mudah sehingga berdampak pula pada hasil yang baik. 

2. Bagi Guru, diharapkan guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya saat mengajar dengan menerapkan berbagai 

macam metode, salah satunya metode kritik video yang mempermudah 

guru dalam memberikan pemahaman (historical comprehension) kepada 

siswa dalam pembelajaran sejarah, serta memperkaya lagi wawasan 

mengenai metode-metode dan media-media lain yang akan membuat 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh 

siswa. 

3. Bagi Sekolah, dengan hasil penelitian ini diharapkan sekolah dapat lebih 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam mendidik 

siswanya agar tercipta sekolah yang berkualitas, maju dan terus 

berkembang. 

4. Bagi Peneliti lain, penelitian mengenai penerapan strategi pembelajaran 

aktif sangat memberikan manfaat dan perubahan yang baik dalam iklim 

pembelajaran sehingga peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi siapapun yang akan melakukan penelitian sejenis. 
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5. Penerapan metode kritik video ini membutuhkan waktu yang cukup 

lama sehingga jika waktu yang tersedia hanya sedikit penerapannya tidak 

akan maksimal terutama pada saat pojok kritikus diadakan.  

6. Video yang digunakan harus menarik dan dapat dipahami agar siswa 

tidak mengalami kebingungan atau justru lebih banyak mendapatkan 

informasi dari sumber lain, bukan dari video. Selain itu materi-materi yang 

membutuhkan penggambaran yang lebih jelas dan konkrit akan lebih baik 

untuk dibahas dengan menerapkan metode ini. 

7. Penerapan metode ini membutuhkan sarana dan prasarana yang 

mendukung. Maka jika sekolah memiliki peralatan yang dibutuhkan akan 

sangat memperlancar proses pembelajaran dengan metode ini. 

 

Harapan peneliti adalah selanjutnya metode kritik video ini dapat terus 

dikembangkan oleh para pendidik Indonesia baik di jenjang sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ataupun perguruan tinggi. 

Peneliti sangat menganjurkan pembelajaran dengan metode kritik video ini 

dikarenakan tidak hanya membuat siswa paham mengenai materi, tetapi juga 

membuat siswa belajar secara aktif dan mandiri dengan cara yang menyenangkan. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan mengenai 

penelitian ini. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan 

dapat terus dikembangkan sehingga melalui penelitian ini peneliti dapat ikut serta 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.  

 


