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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV beserta data 

pretest dan posttest dan gain pada aspek pengetahuan (C1) dan pemahaman (C2) 

siswa terhadap materi pembelajaran baik pada kelompok eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan CBI model drills berbasis Hot Potaotes maupun 

kelompok kontrol yang pembelajarannya menggunakan model konvensional yang 

biasa digunakan guru seperti latihan pada buku pegangan siswa dan LKS dapat 

disimpulkan bahwa ”Ada pengaruh penggunaan pembelajaran CBI model drills 

berbantuan software Hot Potatoes terhadap peningkatan ranah kognitif siswa 

khusunya pada aspek pengetahuan (C1) dan pemahaman (C2) siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran pada mata pelajaran TIK”. 

 

B. Saran / Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas mengemukakan beberepa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada guru: 

Dalam mengembangkan model dan media pembelajaran guru dapat 

menggunakan berbagai sofware baik untuk menunjang proses 

pembelajaran ataupun evaluasi hasil belajar. Untuk itu guru perlu 
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meningkatkan kompetensinya dalam penguasaan berbagai software 

berbasis CBI dan CBT khususnya untuk mata pelajaran TIK. 

2. Kepada sekolah 

Sekolah bersama pemerintah perlu menyediakan sarana penunjang seperti 

fasilitas laboratorium komputer yang uptodate dan memberikan DIKLAT 

bidang TIK untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang TIK itu 

sendiri. Dalam pengayaan dan remedial sekolah diambil strategi dan 

langkah-langkah yang tepat seperti dengan memanfaatkan software 

pembelajaran berbasis CBI dan CBT. Selanjutnya Hot Potatoes ini dapat 

diterapkan sebagai sistem penilaian (evaluasi hasil belajar) yang standar di 

sekolah. 

3. Kepada peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan software Hot Potatoes ini dengan 

mengembangkan materi dan fokus penelitiannya pada ranah kognitif yang 

lain dan ranah psikomotor dan afektif atau melakukan fokus penelitian 

yang sama dengan software yang berbeda seperti pemanfaatan animasi 

flash, dan lain sebagainya. 

 

 


