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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa data penelitian yang diperoleh, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Dari tabel analisis statistik didapat F hitung = 96,991 > F tabel = 4,020 pada 

taraf kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan H1 diterima, berarti terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas yang menggunakan 

model pembelajaran guided inquiry dengan kelas yang menggunakan 

model pembelajaran ekspositori. 

2. Dari tabel analisis statistik didapat F hitung = 12,704 > F tabel  = 3,168 pada 

taraf kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan H1 diterima, berarti terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kategori tinggi, 

sedang, dan rendah (tanpa memperhitungkan perlakuan kelas). 

3. Dari tabel di atas didapat F hitung = 1,864 < F tabel  = 3,168 pada taraf 

kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan H0, berarti tidak terdapat efek 

interaksi yang signifikan antara model pembelajaran yang digunakan 

dengan hasil belajar siswa kategori tinggi, sedang, dan rendah.  

 

5.2 Saran 

Merujuk pada hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Dalam proses pembelajaran mata diklat elektronika dasar di sekolah 

menengah kejuruan guru disarankan menggunakan model pembelajaran 

yang berbeda dari biasanya, salah satunya menggunakan model 

pembelajaran guided inquiry maupun ekspositori.  

2.  Dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata 

diklat elektronika dasar yang memadukan teori dan pelajaran praktek dapat 

di gunakan model pembelajaran guided inquiry maupun ekspositori. 

3. Dalam penggunaan model pembelajaran guided inquiry maupun 

ekspositori agar terlebih dahulu guru memperhatikan kemampuan setiap 

siswa. 

 

5.3 Implikasi 

1. Untuk penerapan model pembelajaran yang serupa dengan ini, 

hendaknya guru terlebih dahulu memahami tentang konsep dari salah 

satu maupun kedua model pembelajaran ini. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan kedua 

model pembelajaran ini, diperlukan persiapan yang lebih, terutama 

dalam mempersiapkan bahan-bahan atau alat-alat dari materi yang akan 

diajarkan sehingga nantinya proses belajar mengajar bisa berjalan 

dengan lancar. 

3. Guru hendaknya memperhitungkan perbedaan kemampuan setiap siswa, 

baik itu kelompok siswa kategori tinggi, sedang dan rendah, sehingga 

dalam proses pembelajarannya semua kelompok kategori siswa tersebut 
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terlibat atau terjadi interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa 

dengan guru. 


