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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan analisa, hasil penelitian dan kajian pembahasan pada bab 

sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Dalam penerapan model konvensional dengan media papan tulis 

menunjukkan keaktifan 48,84% dengan kategori cukup aktif, indikator 

keaktifan yang tertinggi motor activities sebesar 54,19% dan terendah 

mental activities sebsar 42,22%. Dengan hasil belajar mendapatkan nilai 

tertinggi sebesar 80, nilai terendah sebesar 11, dan nilai rata – rata sebesar 

46,84 dengan kategori kurang baik. 

2. Dalam penerapan model pembelajaran problem solving dengan media 

videoscribe peserta didik menunjukkan keaktifan rata-rata mencapai 

85,06% dengan kategori sangat aktif, indikator keaktifan yang tertinggi 

emotional activities sebesar 93,33% dan terendah visual activities sebsar 

74,05%. dengan hasil belajar mendapatkan nilai tertinggi sebesar 100, nilai 

terendah sebesar 48, dan nilai rata – rata sebesar 84,03 dengan kategori 

sangat baik. 

3. Perbedaan hasil menggunakan model konvensional dengan media papan 

tulis, 17% peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM dan 

keaktifan peserta didik mendapat 48,84%, sehingga model pembelajaran 

tersebut dinyatakan tidak efektif karena tidak memenuhi kriteria 

keefektifan. Sedangkan model problem solving dengan media videoscribe 

efektif diterapkan pada pembelajaran mekanika teknik dengan hasil 

sebesar 80% peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM dengan 

indikator keberhasilan minimum 75% dari jumlah peserta didik, dan 

mendapatkan 85,06% rata-rata keaktifan peserta didik, yang sudah 

melebihi indikator minimum keaktifan yaitu 70%. Dan dengan nilai gain 

yang signifikan sebesar 0,75.  
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1.2 Implikasi 

Implikasi penelitian ini dapat berdampak positif bagi pendidik maupun 

peserta didik. Implikasi penelitian ini antara lain : 

1. Penerapan model problem solving dengan media videoscribe ini efektif 

dapat membantu peserta didik untuk berfikir secara kreatif dan aktif dan 

membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan. 

2. Penerapan model problem solving dengan media videoscribe ini 

memungkinkan bagi pendidik dan peserta didik untuk melakukan proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif serta dapat menarik minat dan perhatian peserta 

didik dilihat dari respon dan antusiasme peserta didik dalam proses 

pembelajaran mekanika teknik.  

3. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dan kualitas lulusan peserta 

didik. 

 

1.3 Rekomendasi 

Sehubung dengan simpulan di atas, maka rekomendasi pada penelitian ini 

adalah : 

1. Pemilihan model pembelajaran didukung dengan media harus 

disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan kondisi. Sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menjadikan 

model pembelajaran problem solving dengan media videoscribe sebagai 

alternatif pada saat pelaksanaan pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran mekanika teknik. 

3. Untuk peneliti yang berminat mengkaji lebih luas serta ingin mendalami 

lebih lanjut mengenai penelitian ini, diharapkan untuk lebih 

mengembangkan model pembelajaran berbasis media videoscribe agar 

dapat lebih meningkatkan hasil belajar. 


