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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah 

dibahas pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model Discovery Learning dan Direct Instruction telah 

dilaksanakan dengan sangat baik. 

2. Pada kelas eksperimen diberikan treatment menggunakan model Discovery 

Learning dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran Direct 

Instructuon. Tidak terdapat perbedaan kemampuan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada saat pretest. Terdapat peningkatan hasil belajar 

setelah diberikan treatment di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Peningkatan hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan model 

Discovery Learning lebih besar daripada siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional Direct Instruction.  

B. Implikasi 

Implikasi penelitian ini dapat berdampak positif bagi guru dan siswa, 

implikasi penelitian ini antara lain: 

1. Bagi siwa model pembelajaran ini membuat siswa mampu mengembangkan 

kemampuannya ketika mengikuti proses pembelajaran. Siswa dapat 

menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

Dasar-dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah. 

2. Penerapan model Discovery Learning memungkinkan bagi guru dan siswa 

untuk melakukan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif karena terjalin 

komunikasi dua arah yang baik. 

3. Penerapan model Discovery Learning meningkatkan hasil belajar siswa 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam pengembangan model pembelajaran 

2. Bagi guru, model Discovery Learning dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa terutama 

untuk peningkatan nilai siswa. 

3. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan model pembelajaran Discovery 

Learning dapat mengembangkan model pembelajaran ini agar 

diadaptasikan dalam semua mata pelajaran pada sampel yang berbeda. 


