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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya 

tentang penerapan metode pembelajaran Tutorial diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Tutorial 

rata-rata sebesar 62.67 pada post-test ke-1 dan 63.00 pada post-test ke-2. 

b. Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran Non-

Tutorial rata-rata sebesar 55.66 pada post-test ke-1 dan 45.33 pada post-test 

ke-2. 

c. Ada perbedaan yang positif dan signifikan antara hasil belajar yang 

menggunakan metode pembelajaran Tutorial dan hasil belajar yang 

menggunakan metode pembelajaran Non-Tutorial. 

d. Ada peningkatan dan penurunan kegiatan belajar siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran Tutorial dan metode pembelajaran 

Non-Tutorial yaitu dalam hal proses pengerjaan dan penyelesaian tugas. 

Namun peningkatan kegiatan dan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

metode pembelajaran tutorial lebih banyak dibandingkan dengan yang 

menggunakan metode pembelajaran non-tutorial. 

e. Belum tercapainya hasil belajar yang optimal, karena rata-rata nilai yang 

diperoleh   dari  pembelajaran  metode  Tutorial  dan  pembelajaran   metode  



70 
 

 

Non-Tutorial masih di bawah dari standar nilai kelulusan yang disyaratkan, 

yaitu 70.00. 

k. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran Tutorial 

mendapat tanggapan yang positif dari siswa karena adanya proses arahan 

atau bimbingan dari guru saat siswa mengalami kendala dalam mengerjakan 

tugas. 

 

5.2 Saran-Saran 

Dari hasil penelitian ini diharapkan: 

a. Bagi guru 

1) Karena penerapan metode Tutorial dalam pembelajaran Gambar 

Perspektif ini dapat memberi pengaruh yang positif dan memberi 

konstribusi yang cukup tinggi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 

maka hendaknya pada saat kegiatan belajar-mengajar (KBM) guru mata 

pelajaran Gambar Perspektif harus selalu melakukan proses pemberian 

arahan atau bimbingan (tutorial) kepada setiap siswa yang mengalami 

kendala karena hasil belajar yang diperoleh masih belum optimal karena 

berada di bawah nilai standar kelulusan yang disyaratkan yaitu 70.00.  

2) Diadakannya pengajar lain karena diperlukan teknik mengajar dalam tim 

atau “team teaching” dengan pembagian tugas diantara anggota tim, 

seorang guru mengajar secara klasikal, dan seorang atau beberapa guru 

lainnya atau asisten melaksanakan tutorial bagi siswa yang memerlukan. 

Selain itu, dalam pelaksanaannya diperlukan kesabaran dan keluasan 

pemahaman guru tentang materi yang dipelajari siswa, karena besar 
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kemungkinan permasalahan belajar yang dihadapi siswa bervariasi 

antara satu dengan yang lainnya. 

b. Bagi sekolah 

Kepala sekolah dapat menjadikan metode pembelajaran Tutorial untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya dalam kompetensi 

dasar menggambar serta dapat menambah tenaga pengajar lain untuk dapat 

memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa yang mengalami kendala 

pada saat pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. 

c. Bagi peneliti yang berminat 

Karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak 

adanya tenaga pengajar lain dalam pelaksanaan proses pembelajarannya 

serta tidak adanya pula proses pemberian pre-test pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebelum melakukan proses pembelajaran. maka bagi 

peneliti yang berminat melakukan penelitian eksperimen metode 

pembelajaran tutorial ini diharapkan dalam pelaksanaan proses 

pembelajarannya menambahkan tenaga pengajar lain karena diperlukan 

teknik mengajar dalam tim atau “team teaching” dengan pembagian tugas 

diantara anggota tim, seorang guru mengajar secara klasikal, dan seorang 

atau beberapa guru lainnya atau asisten melaksanakan tutorial bagi siswa 

yang memerlukan. Selain itu, diharapkan pula diadakannya pemberian pre-

test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sehingga perbandingan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran dapat 

diketahui dengan jelas. 


