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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “Penerapan 

Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing pada Pembelajaran Hukum 

Kirchoff”, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penguasaan konsep siswa memiliki kriteria yang tinggi dengan penerapan 

model pembelajaran penemuan terbimbing pada pembelajaran Hukum 

Kirchoff karena didalam proses pembelajarannya menekankan pada 

keaktifan siswa dan proses mencari sendiri suatu konsep sehingga ada 

peningkatan pada pemahaman konsep siswa. 

2. Respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran penemuan 

terbimbing dapat dikatakan sangat baik karena karena siswa merasa lebih 

aktif didalam proses pembelajaran. 

 

5.2 Implikasi 

Penulis mengemukakan bahwasannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi oleh guru, peneliti yang lain dan pihak sekolah. Walaupun terdapat 

kekurangan yang peneliti lakukan pada saat proses penelitian, peneliti 

memberikan beberapa rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah di sekolah dan masalah guru ketika 

terjadi suatu kasus permasalahan. 

Bagi penulis lain yang tertarik terhadap model pembelajaran penemuan 

terbimbing ini dapat mengimplementasikan pada mata pelajaran lainnya yang 

bersifat exact. Bagi guru, penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing 

dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran dengan metode yang 

bervariasi sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik.  

Penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing dapat diterapkan tidak 

hanya di tingkat SMK saja, namun bisa diterapkan disemua jenjang sekolah 
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menengah karena dengan pembelajaran yang seperti ini dapat  meningkatan daya 

berpikir dan konsentrasi siswa serta dapat dikatakan bisa meningkatkan hasil 

belajar siswa dan meningkatkan penguasaan konsep siswa. 

 

5.3 Rekomendasi 

Selama melakukan penelitian, ditemukan beberapa kekurangan yang dapat 

dijadikan sebagai saran baik untuk pembelajaran maupun penelitian selanjutnya, 

diantaranya : 

1. Untuk peneliti, penulis menyarankan agar dapat lebih mengembangkan lagi 

model pembelajaran untuk dapat digunakan pada kajian lain. 

2. Pada penerapan model pembelajaran ini sebaiknya dilengkapi dengan media 

penunjang sehingga saat proses pembelajaran siswa dapat mencari konsep 

yang sedang dipelajari dari beberapa sumber media pembelajaran. 

3. Dapat mengembangkan penelitian dengan teori-teori pembelajaran yang 

lebih terbaru. Dan meneliti aspek-spek hasil pembelajaran yang belum 

diungkap pada penelitian ini. 

 

 


