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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan, berikut ini adalah 

simpulan yang dapat dijelasan diantaranya: 

1. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa Kelas X DPIB di SMKN 2 Garut 

setelah diterapkan pembelajaran  media pembelajaran  interaktif He-BAT pada 

Mata Pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran 

Tanah 

2. Berdasarkan hasil penilaian tingkat literasi teknologi siswa, diperoleh 

persentase bahwa tingkat literasi teknologi siswa kelas X DPIB di SMK 2 

Garut termasuk kedalam kategori baik dan tinggi dimana siswa sudah mampu 

menggunakan media pembelajaran dan kemampuan penggunaan media digital 

dengan baik dan benar. 

 

5.2 Implikasi 

Penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran interaktif He-BAT dapat membantu siswa 

untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri serta dapat membantu 

meningkatan pemahaman siswa; 

2. Siswa antusias dan merespon positive terhadap media pembelajaran interaktif 

He-BAT dalam proses pembelajaran mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah. 

 

5.3 Rekomendasi 

Sehubungan dengan simpulan di atas, maka rekomendasi pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendidik 
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Terdapat hal positif dalam penggunaan media pembelajaran interaktif He-

BAT. Penelitian ini dapat dijadikan dokumentasi dan referensi sebagai media 

alternatif dalam proses pembelajaran. Pemilihan media dalam pembelajaran 

harus bervariatif dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan 

pembelajarannya sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan 

menyenangkan. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini difokuskan pada mengukur hasil belajar ranah kognitif dan 

tingkat literasi teknologi siswa saat menggunakan media pembelajaran 

interaktif saja. Kepada peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji lebih luas 

serta ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan penelitian ini, alangkah baiknya pengukuran hasil belajar yang diteliti 

bukan hanya pada ranah kognitif saja namun direkomendasikan pada ranah 

afektif serta psikomotorik juga. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk 

lebih mengembangkan media pembelajaran interaktif He-BAT bukan hanya 

digunakan pada mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik 

Pengukuran Tanah saja, namun  dapat diimplementasikan pada mata pelajaran 

yang yang lainnya. 

 

  


