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`BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

1. Kecerdasan visual-spasial setelah menggunakan media pembelajaran powerpoint 

pada kelas lab digital XI DPIB 3 dalam mata pelajaran Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Perancangan Interior di SMK Negeri 3 Kuningan mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil posttest setelah 

menggunakan media pembelajaran powerpoint. Dari hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan visual-spasial siswa mengalami peningkatan 

baik pada kelas yang menggunakan media pembelajaran powerpoint. 

2. Kecerdasan visual-spasial setelah menggunakan media pembelajaran maket pada 

kelas lab digital XI DPIB 4 dalam mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perancangan Interior di SMK Negeri 3 Kuningan mengalami peningkatan. Hal 

tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil posttest setelah menggunakan media 

pembelajaran maket. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

visual-spasial siswa mengalami peningkatan yang lebih baik pada kelas yang 

menggunakan media pembelajaran maket. 

3. Berdasarkan hasil N-Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

nilai sama dalam klasifikasi sedang, sedangkan menurut uji Paired Sample Test 

menunjukan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada kelas eksperimen 

yang menggunakan media pembelajaran maket dibanding kelas kontrol yang 

menggunakan media pembelajaran powerpoint. Terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi pada penelitian ini yaitu faktor pemilihan media pembelajaran 

yang akan digunakan pada proses pembelajaran (proses belajar mengajar). 

Media pembelajaran maket yang menyajikan gambar dalam bentuk 3 dimensi 

lebih mudah dipahami oleh siswa. Hal tersebut karena dalam penyajian gambar 

bentuk ruang disajikan dalam bentuk 3 dimensi, sehingga siswa cenderung lebih 

nyaman menggunakan media yang bisa dirasakan oleh indranya. 
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B. IMPLIKASI 

Penelitian ini menghasilkan implikasi sebagai berikut: 

1. Kecerdasan visual-spasial siswa berimplikasi terhadap pola pikir siswa dalam 

memahami gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Hal ini lebih mudah untuk 

membiasakan siswa menggunakan otak kanan untuk berpikir secara visual. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran maket lebih membantu 

siswa dalam memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru karena siswa 

dapat mengamati langsung bentuk atau contoh dari apa yang sudah digambarkan 

lalu dapat dilihat serta dirasakan langsung oleh indra siswa. 

 

C. REKOMENDASI 

1. Bagi siswa, agar dapat memanfaatkan media pembelajaran maket, powerpoint 

serta media pembelajaran lainnya yang disediakan oleh guru pada saat kegiatan 

belajar mengajar di kelas dengan sebaik mungkin sehingga siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan mudah. Siswa juga dapat 

mencari alternatif media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi seperti 

internet di abad 21 ini. 

2. Bagi guru, penggunaan media pembelajaran maket dan powerpoint pada mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung 

khususnya pada materi layouting atau penempatan ruang dapat membantu 

meningkatkan kecerdasan visual-spasial dalam proses belajar mengajar di kelas, 

sehingga guru dapat mempertimbangkan dalam menggunakan media yang 

sejenis atau media pembelajaran lainnya yang dapat digunakan pada mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung atau mata 

pelajaran sejenis dengan terus mengikuti perkembangan atau update dengan 

teknologi terkait dengan media pembelajaran sejenis maket, powerpoint, prezi, 

sliderocket dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran di 

kelas. 
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3. Bagi sekolah, agar dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah 

baik media pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran di kelas 

khususnya pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan 

Interior Gedung. Sekolah juga disarankan untuk menyediakan studio gambar 

yang dapat digunakan oleh peserta didik agar dapat belajar menggambar sesuai 

dengan kurikulum dan kompetensi dasar yang diterapkan pada kurikulum 2013 

revisi dan sekolah dapat membuat buku panduan tentang model-model 

pembelajaran dan media-medianya yang akan digunakan sebagai panduan untuk 

memperkaya gaya pembelajaran guru yang mengajar. 

4. Bagi peneliti, agar peneliti lebih mempertimbangkan dengan baik dalam 

memilih media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media atau alat bantu 

belajar di kelas, serta dapat mengembangkan penelitian sehingga dapat 

bermanfaat oleh banyak masyarakat luas. 


