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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil 

penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Peningkatan self efficacy  pada kelas eksperimen sangat baik ditunjukan 

dengan nilai N-gain rerata sebesar 0,49 dengan kategori sedang 

2. Peningkatan kemampuan memahami materi fluida statis siswa SMK pada 

kelas eksperimen sangat baik ditunjukan dengan nilai N-gain sebesar 0,63 

termasuk kategori sedang mendekati kategori tinggi, jika dilihat dari 

kemampuan memahami  materi fluida statis, kategori tinggi itu berada pada 

konsep Hukum paskal sebesar 85%. 

3. Terdapat perbedaan secara signifikan peningkatan self efficacy antara siswa 

yang memperoleh pembelajaran IT-JITT dan pembelajaran konvensional. Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai rerata N-gain untuk kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran IT-JITT yaitu sebesar 0,49 dan untuk kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran Konvensional sebesar 0,15  

4. Model pembelajaran Inquiry Training Menggunakan Just In Time Teaching 

(IT-JITT) secara signifikan dapat lebih meningkatkan kemampuan memahami 

materi fluida statis siswa SMK dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional, Hal ini ditunjukkan oleh rerata nilai N-gain untuk kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran IT-JITT yaitu sebesar 

0,63 dan untuk kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional sebesar 0,49.  

5. Secara umum korelasi antara peningkatan self efficacy dan kemampuan 

memahami materi fluida statis berkategori rendah, bisa dikatakan tidak ada 

korelasi baik kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu masing 0,39 dan 0,042 
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6. Persentase keterlaksanaan pembelajaran model IT-JITT secara umum 

terlaksana dengan baik yaitu mencapai rata-rata 96,7 % antara pertemuan ke 

satu sampai ketiga ada peningkatan 

7. Secara umum siswa memberikan tanggapan positif dengan persentase 82% 

kategori sangat setuju terhadap model IT-JITT pada Materi Fluida Statis. 

Model IT-JITT menarik bagi siswa, memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan sendiri dalam memperkuat kemampuan memahami, memotivasi 

siswa untuk berkomunikasi dan memberi gagasan, serta aktif dalam 

pembelajaran 

B. Saran 

Beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dikemukakan antara lain: 

1. Self-efficacy yang dikaji pada penelitian ini adalah berdasarkan 

Dimensinya dan secara peningkatan kurang optimal. sehingga peneliti 

selanjutnya dapat lanjut meneliti self-efficacy berdasarkan dimensinya 

sehingga bisa mencapai hasil optimal juga bisa meneliti self efficacy sesuai 

karakteristiknya 

2. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kemampuan memahami materi 

pada penelitian ini sudah baik kalaupun belum optimal, supaya hasil lebih 

optimal perlu diperhatikan adalah penguasaan kelas dan pemilihan kelas 

harus yang siswanya tidak terlalu banyak supaya lebih mudah dalam 

mengontrolnya, sehingga setiap kelompok tidak terlalu banyak.  

3. Dalam pembelejaran yang menerapkan model IT-JITT hendaknya 

memperhatikan waktu yang dialokasikan agar setiap kegiatan dapat 

terlaksana sehingga peningkatan self-efficacy dan kemampuan memahami 

materi juga tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal 

4. Dalam menerapkan model IT-JITT guru harus mengusai tahapan model ini 

dengan baik 

 


