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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data penelitian yang diperoleh, 

maka pada bagian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang telah dicapai oleh kelompok atau kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning Program Diklat 

Mengoperasikan Peralatan Pengalih Daya Tegangan Rendah mengalami 

peningkatan sebesar 0,48 dari skor ideal. Dengan nilai rata-rata pretes adalah 

54,93 dan nilai rata-rata postes sebesar 76,64 dari skor ideal.  

2. Hasil belajar siswa yang telah dicapai oleh kelompok atau kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada 

program diklat Mengoperasikan Peralatan Pengalih Daya Tegangan Rendah 

mengalami peningkatan sebesar 0,36 dari skor ideal. Dengan nilai rata-rata 

pretes sebesar 50,93 dan nilai rata-rata postes sebesar 71,49 dari skor ideal.  

3. Berdasarkan peningkatan kemampuan yang telah dicapai oleh kelas 

eksperimen dan kelas kontrol maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan 

peningkatan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Dimana kelas eksperimen mengalami peningkatan  sebesar 0,48 dan kelas 

kontrol mengalami peningkatan sebesar 0,36, sehingga terdapat selisih sebesar 

0,12. Hal ini diperkuat dengan uji t, dan dari perhitungan diperoleh nilai thitung 

= 3,09. Dengan dk = n1 + n2 – 2 pada taraf kepercayaan 95% maka diperoleh 
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harga ttabel (97,5%)(68) sebesar 1,99. Sehingga harga thitung > ttabel (97,5%)(68) sebesar 

1,99.  

4. Gambaran hasil belajar siswa ranah afektif pada model pembelajaran Problem 

Based Learning (kelas eksperimen) mengalami peningkatan yang positif. Hal 

ini dapat dilihat dari skor rata-rata total sebesar 79,81% dan termasuk 

interprestasi positif sedangkan pada model pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share (kelas kontrol) mengalami peningkatan yang positif. Hal ini dapat 

dilihat dari skor rata-rata total sebesar 75,98% dan termasuk interprestasi 

positif. Gambaran hasil belajar siswa ranah psikomotor pada model 

pembelajaran Problem Based Learning (kelas eksperimen) mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata total sebesar 75,55% dan 

termasuk interprestasi terampil sedangkan pada model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share (kelas kontrol) mengalami peningkatan. Hal 

ini dapat dilihat dari skor rata-rata total sebesar 71,47% dan termasuk 

interprestasi cukup terampil. 

Dengan kata lain, hasil belajar ranah kognitif, afektif dan psikomotor 

dengan model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe think pair 

share pada program diklat Mengoperasikan Peralatan Pengalih Daya Tegangan 

Rendah. 

5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat, penulis ingin 

mengemukakan beberapa saran sebagai sebagai berikut :  
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1. Agar hasil belajar pada ranah kognitif lebih meningkatkan dari hasil 

belajar yang sudah diperoleh perlu diperhatikan proses pembelajaran yang 

dapat menggali potensi kognitif siswa. 

2. Agar hasil belajar pada ranah afektif termasuk dalam kategori sangat 

positif, maka dalam proses pembelajaran guru dapat memotivasi siswa 

lebih baik, sehingga siswa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari guru dan aktif dalam mengumukakan masalah atau 

pendapat. 

3. Agar hasil belajar siswa pada ranah psikomotor termasuk dalam kategori 

sangat terampil seharusnya siswa dibiasakan untuk melakukan percobaan 

dalam pembelajaran. 


