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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis 

mengenai penggunaan modul praktikum untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada kompetensi dasar menyiapkan media pembibitan di SMK 

Pertanian Pembanguna Negeri Cianjur, dapat ditarik beberapa kesimpuln 

sebagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa mengenai kompetensi dasar menyiapkan media 

pembibitan pada kelas yang menerapkan pembelajaran dengan 

penggunaan modul prakikum berada pada kategori baik dimana nilai 

rata-rata postest yang diperoleh siswa sebesar 84,57. 

2. Hasil belajar siswa mengenai kompetensi dasar menyiapkan media 

pembibitan pada kelas yang menerapkan pembelajaran dengan metode 

onvensional berada pada kategori kurang dimana rata-rata postest yang 

diperoleh siswa sebesar 72,19. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menerapkan 

pembelajaran dengan pnggunaan modul praktikum dengan yang 

menerapkan pembelajaran konvensional pada kompetensi dasar 

menyiapkan media pembibitan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri 

Cianjur. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan modul praktikum 

dalam proses pembelajaran lebih berhasil dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa daripada metode konvensional (ceramah) pada kompetensi 

dasar menyiapkan media pembibitan. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat  penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

Siswa harus lebih antusias lagi dalam belajar terutama dalam praktik 

dilapangan karena pemberian dan penggunaan modul praktikum bisa 

dijadikan panduan untuk praktik. 

2. Bagi guru 

Penggunaan modul praktikum dapat menjadi alternatif bagi guru 

untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, karena dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa khsusnya pada kompetensi dasar 

menyiapkan media pembibitan. 

3. Bagi sekolah 

Penggunaan modul bisa menjadi salah satu alternatif yang baik bagi 

sekolah untuk dijadikan pedoman para siswa dalam praktik, sehingga 

sekolah bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu 

guru produktif. 

4. Bagi peneliti 

Selain untuk menambah wawasan, peneliti harus bisa menerapkan 

penggunaan modul ini disekolah agar belajar dan pembelajaran bisa 

ada peningkatan dalam hasil belajarnya. 

 


