
64 
 

 
Dendi Mochamad Jabar, 2018 
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ISO DI SMK NEGERI 1 CIMAHI JURUSAN TEKNIK 
ELEKTRONIKA KOMUNIKASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. BAB 5 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil analisis dan pembahasan 

yang telah dipaparkan, maka diperoleh beberapa simpulan penelitian sebagai berikut :  

1. Hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran Berbasis ISO : Pada 

ranah kognitif mengalami peningkatan hasil belajar, yang mana dapat dilihat dari 

hasil nilai pretest dan posttest, dan mendapatkan nilai rata-rata N-Gain kelas 

eksperimen yaitu sebesar 0,57 dengan kategori sedang. Hal tersebut dibuktikan 

dengan hasil perhitungan gain meningkat sebesar 57% dalam kategori sedang 

dengan nilai rata-rata posttest 79,625. Dengan demikian hipotesis pada ranah 

kognitif (Ha) tercapai. 

2. Dalam implementasi model pembelajaran berbasis ISO, guru di SMK Negeri 1 

Cimahi sudah memenuhi standar ISO dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil instrumen penilaian yaitu sebesar 90% 

konsisten dalam  melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pada RPP. 

 

5.2 Implikasi 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan maka 

kesimpulan yang ditarik tentu memiliki implikasi dengan penelitian-penelitian 

selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasi dari penelitian ini adalah 

pentingnya inovasi pada model pembelajaran agar materi lebih mudah tersampaikan 

dan peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran serta mendorong 

peserta didik menjadi lebih aktif dalam pembelajaran.  
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan 

beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Pengajar, media pembelajaran yang terdapat dalam penelitian ini bisa jadi 

alternatif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya di SMK. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, agar diadakan penelitian lebih lanjut mengenai model 

pembelajaran berbasis ISO dan kembangkan dalam cakupan yang lebih luas 

sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif. 

 


