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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data hasil penelitian yang telah 

dilakukan di salah satu SMP Negeri di kabupaten Indramayu mengenai 

efektivitas pembelajaran fisika dengan menerapkan Pendidikan Teknologi 

Dasar (PTD) dalam meningkatkan pemahaman konsep tekanan dan 

technological literacy, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD) pada pembelajaran fisika 

secara signifikan dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman 

konsep siswa untuk materi tekanan dibandingkan dengan pembelajaran 

fisika tanpa menerapkan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD). Hal ini dapat 

terlihat dari nilai gain ternormalisasi kelas eksperimen lebih tinggi dari 

pada kelas kontrol, yaitu pada kelas eksperimen sebesar 0,44 sedangkan 

pada kelas kontrol sebesar 0,28. 

2. Penerapan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD) pada pembelajaran fisika 

secara signifikan dapat lebih efektif dalam meningkatkan technological 

literacy siswa dibandingkan dengan pembelajaran fisika tanpa menerapkan 

Pendidikan Teknologi Dasar (PTD). Hal ini dapat terlihat dari nilai gain 

ternormalisasi kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol, yaitu 

pada kelas eksperimen sebesar 0,53 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 

0,29. 

3. Peningkatan tiap indikator pemahaman konsep siswa yang mendapatkan 

pembelajaran fisika dengan menerapkan Pendidikan Teknologi Dasar 

(PTD) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran fisika tanpa menerapkan Pendidikan Teknologi Dasar 

(PTD). Hal ini terlihat dari nilai gain ternormalisasi untuk tiap indikator 

pemahaman konsep, yaitu untuk kelas eksperimen: Interpretasi (0.27), 

Mencontohkan (0.75), Mengklasifikasi (0.16), Menggeneralisasi (0.36), 

Inferensi (0.40), Membandingkan (0.37), Menjelaskan (0.50). Sedangkan 
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untuk kelas kontrol:  Interpretasi (0.19), Mencontohkan (0.39), 

Mengklasifikasi (0.06), Menggeneralisasi (0.31), Inferensi (0.21), 

Membandingkan (0.20), Menjelaskan (0.20). 

4. Peningkatan tiap indikator technological literacy siswa yang mendapatkan 

pembelajaran fisika dengan menerapkan Pendidikan Teknologi Dasar 

(PTD) lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran fisika tanpa menerapkan Pendidikan Teknologi Dasar 

(PTD). Hal ini terlihat dari nilai gain ternormalisasi untuk tiap indicator 

technological literacy, yaitu untuk kelas eksperimen: Menggunakan 

(0.63), Menilai (0.44), Mengelola (0.34), Memahami (0.43). Sedangkan 

untuk kelas kontrol: Menggunakan (0.26), Menilai (0.41), Mengelola 

(0.18), Memahami (0.22). 

5. Keterlaksanaan pembelajaran fisika baik dengan menerapkan PTD  

maupun tanpa menerapkan PTD termasuk kategori sangat baik. Hal ini 

dapat dilihat dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran fisika 

secara keseluruhan memiliki rata-rata yaitu 98.81% untuk kelas 

eksperimen dan 98.50% untuk kelas kontrol. 

6. Sikap siswa terhadap teknologi termasuk pada kategori sangat positif. Hal 

dapat dilihat dari angket sikap siswa terhadap teknologi secara 

keseluruhan memiliki persentasi sebesar 78.69%. 

 

B. Saran 

Dari keseluruhan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diajukan beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut, antara lain: 

1. Instrumen pemahaman konsep untuk penelitian selanjutnya, hendaknya 

dikembangkan dengan mengaitkan teknologi yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, tentunya teknologi yang sesuai dengan konsep yang 

dipelajari. 

2. Dalam penelitian ini, data sikap siswa terhadap teknologi pada kelas 

eksperimen tidak dibandingkan dengan kelas kontrol. Peneilti 

menyarankan untuk penelitian selanjutnya data sikap siswa terhadap 
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teknologi pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran fisika 

dengan menerapkan PTD terhadap sikap siswa terhadap teknologi. 

3. Buku Kerja Siswa yang digunakan dalam penelitian ini memuat banyak 

pertanyaan dan menuntut siswa untuk mampu memperoleh informasi dari 

berbagai sumber salah satunya adalah melalui internet. Oleh karena itu, 

adanya jaringan internet di sekolah menjadi syarat penting dalam 

melaksanakan pembelajaran fisika dengan menerapkan PTD. Selain itu, 

guru harus memastikan kemampuan siswa dalam penggunaan internet 

sudah memadai,  

4. Tes technological literacy yang digunakan dalam penelitian mengacu salah 

satu domain standar isi literasi teknologi yang dikembangkan oleh ITEA, 

yaitu Nature of Technology. Peneliti menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya dikembangkan tes technological literacy yang mengacu pada 

domain lainnya, seperti Technology and Society, Design, Abilities for A 

Technological World dan The Design World.  

5. Materi pembelajaran fisika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tekanan. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya digunakan 

materi lainnya.    


