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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis, terdapat 

beberapa hal yang dapat disimpulkan.  

Pertama, rancangan pembelajaran menggunakan model PBL dimulai dari 

tahap persiapan, tahap pemberian pretest, trearment dan posttest. Treatment yang 

dilakukan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang dibutuhkan dan 

mengajukan fenomena yang berhubungan dengan materi pengontrolan lampu 

penerangan. Guru memberikan fenomena lampu penerangan tangga,  dan lampu 

pada aula yang mempunyai banyak pintu masuk.. Siswa membentuk kelompok  

menjadi 7 kelompok sesuai dengan yang ada di tahap perencanaan.  Siswa 

bersama kelompoknya berdiskusi mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi 

. Siswa secara sukarelawan maju ke depan kelas untuk menjelaskan solusi 

dari permasalahan yang mereka hadapi. Kelompok lain memperhatikan dan 

menanggapi. Setelah itu guru menyimpulkan solusi  dari siswa, kemudian 

menjelaskan  semua  materi  yang  telah  dibahas agar siswa lebih memahami 

materi. 

Kedua, perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan model PBL 

dengan model pembelajaran konvensional (ceramah)  pada mata pelajaran 

instalasi penerangan listrik di SMK 4 bandung dilihat dari aspek kognitif kelas 

ekperimen yang menggunakan model PBL lebih unggul di bandingkan dengan 

kelas kontrol yang menggunakan model konvensional (ceramah)  dilihat dari 

aspek afektif  kelas eksperimen lebih unggul, masuk dalam kategori baik. dan 

terahir pada aspek psikomotor, kelas eksperimen dan kelas kontrol masuk dalam 

kategori cukup. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan model Pembelajaran berbasis masalah (PBL), dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif  untuk tingkat 

(kelas) XI pada mata pelajaran Instalasi Penerangan Listrik, yaitu pada topik 

pembahasan Dasar-dasar Lampu Penerangan dan pengontrolan lampu . Selain itu 

dengan menggunakan model PBL, pengajar/guru dapat mengharapkan peserta 

didik untuk lebih aktif, yaitu dalam hal mencari solusi dari permasalahan, 

memberi tanggapan, dan menjawab pertanyaan. 

Namun untuk topik yang lain atau mata pelajaran lain perlu diperhatikan 

apakah memang tepat atau tidak digunakan. Karena dalam menyampaikan solusi 

dari permasalahan dan memberi tanggapan, peserta didik harus terlebih dahulu 

mempunyai cadangan pengetahuan (dasar) yang berguna sebagai gambaran serta 

mencari beberapa bahan permasalahan untuk selanjutnya diubah ke dalam bentuk 

sebuah pendapat/ide/solusi. 

C. Rekomendasi 

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kepada para pengguna hasil 

penelitian, dan kepada para peneliti lain yang berminat untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. Adapun rekomendasi yang ditawarkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses perancangan pembelajaran menggunakan model PBL harus teliti 

sehingga ketika proses pembelajaran tidak terjadi salah pengertian dan salah 

penerimaan konsep antara guru dan peserta didik. .   

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat digunakan pada mata pelajaran 

lainnya. Tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah penggunaan media 

pelajaran tambahan lainnya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

menambahkan dan menggunakan media belajar yang bervariasi diharapkan 

model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dapat lebih menarik. 

3. Diperlukan kemampuan lebih dari guru ketika kegiatan pembelajaran di kelas 

untuk menciptakan sebuah forum diskusi yang menarik. Kegiatan diskusi 
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yang benar-benar terciptanya suatu kegiatan tukar pikiran dan pendapat 

mengenai suatu topik permasalahan. Hal ini bisa dengan menggunakan 

metode-metode lain yang lebih bervariasi. 

 


