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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Peneliti dapat mengemukakan simpulan pada penelitian ini, berdasarkan 

tujuan penelitian yang akan dicapai bahwa “ada pengaruh positif penerapan 

metode pembelajaran drill terhadap hasil belajar pada mata pelajaran teknologi 

dasar otomotif siswa kelas X SMK Negeri 6 Bandung”. Pengaruh positif 

penerapan metode pembelajaran drill yang ditimbulkan merupakan akibat dari 

siswa yang melakukan latihan yang teratur terhadap materi pada mata pelajaran 

teknologi dasar otomotif, sehingga siswa dapat memahami materi belajar dengan 

sangat baik dan peningkatan rata-rata hasil belajar yang dicapai lebih tinggi, 

dibandingkan dengan menggungakan metode pembelajaran ceramah.  

Secara khusus, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh penggunaaan metode pembelajaran ceramah pada mata pelajaran 

teknologi dasar otomotif kelas X SMK Negeri 6 Bandung, dilihat dari 

peningkatan hasil belajar siswa mencapai rata-rata dalam kategori sedang, dan 

aktivitas siswa rata-rata mendapatkan predikat baik . 

2. Pengaruh penerapan metode pembelajaran drill pada mata pelajaran teknologi 

dasar otomotif kelas X SMK Negeri 6 Bandung, dilihat dari peningkatan hasil 

belajar siswa mencapai rata-rata dalam kategori tinggi, dan aktivitas siswa 

rata-rata mendapatkan predikat sangat baik. 

3. Peebedaan pengaruh penerapan metode pembelajaran drill terhadap 

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif lebih 

tingggi, dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah 

dalam proses pembelajaran. Dibuktikan dengan pengujian hipotesis, yang 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan, antara hasil belajar kelas 

eksperimen, yaitu kelas yang menggunakan metode pembelajaran drill dengan 

kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan metode pembelajaran ceramah. 
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B. Implikasi  

Dilihat dari hasil penilitian, peneliti dapat mengemukakan implikasi yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini, menunjukkan bahwa metode pembelajaran drill dapat 

digunakan sebagai metode pembelajaran pada mata pelajaran teknologi dasar 

otomotif pada pokok bahasan momen maupun pokok bahasan lainnya karna 

dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar.  

2. Penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan metode pembelajaran drill, 

sebagai alternatif yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran teknologi dasar otomotif dalam proses pembelajaran. 

 

C. Rekomendasi 

Peneliti dapat mengemukakan rekomendasi untuk perbaikan dan 

pengembangan hasil penelitian, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, dalam perencanaan penelitian harus teliti dan benar-benar 

cukup referensi yang diperlukan, agar pada saat pelaksanaan penelitian 

berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil penelitian yang semakin baik.  

2. Bagi akademisi dan peneliti lebih lanjut, agar dapat digunakan sebagai 

referensi dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, dan dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh penerapan metode 

pembelajaran drill pada mata pelajaran lainnya. 

3. Bagi siswa, agar meningkatkan aktivitas belajarnya dengan banyak 

melakukan latihan dalam mengikuti proses pembelajaran, agar penguasaan 

terhadap materi belajar dan hasil belajar yang dicapai bisa semakin baik. 

4. Bagi guru, agar dapat menerapkan metode pembelajaran drill sebagai 

alternatif dalam menggunakan metode pembelajaran, khususnya pada mata 

pelajaran teknologi dasar otomotif, untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

sesuai harapan. 

 

 


