
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan dalam penerapan model Drills berbasis TIK sebagai berikut: 

1. Pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa disetiap pertemuan 

pembuatan perencanaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal 

ini dapat dilihat dari pembuatan perencanaan disetiap pertemuannya yang 

meliputi pembuatan Silabus, RPP dan pembuatan program presentasi 

powerpoint model Drills yang lebih dikembangkan lagi, seperti pada 

bentuk penyajian Drills (latihan) yang dibuat berbeda disetiap 

pertemuannya.  

2. Pada saat menerapkan model Drills berbasis TIK di kelas, tidak terdapat 

perubahan dari teori yang ditetapkan ahli dengan pelaksanaan di dalam 

kelas, hanya saja lebih dikembangkan lagi seperti penyampaian petunjuk 

kepada siswa yang dibuat lebih inovatif dan menyenangkan. 

3. Pada tahap evaluasi model Drills berbasis TIK. Evaluasi pada model 

Drills berbasis TIK dilaksakan dalam lima bentuk disetiap pertemuannya, 

yaitu bentuk Short-answer (isian singkat), True-false (benar-salah), Fill In 

(isian), Matching (menjodohkan), dan Multiple Choice (pilihan ganda). 

Dapat disimpulkan bahwa bentuk evaluasi pilihan ganda merupakan 
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bentuk evaluasi yang cocok digunakan guru dalam menerapkan evaluasi 

pada model Drills berbasis TIK hal ini dikarenakan nilai rata-rata siswa 

pada postes menggunakan bentuk evaluasi pilihan ganda lebih besar dari 

yang lainnya.   

4. Ada perbedaan hasil belajar kemampuan awal siswa dengan hasil belajar 

tes formatif siswa mata pelajaran IPS setelah menerapkan model Drills 

berbasis TIK.  Hal ini terlihat dari rata-rata hasil belajar tes formatif siswa 

yang dibelajarkan menggunakan model Drills berbasis TIK mencapai 

80,16 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar kemampuan 

awal siswa sebesar 67,41. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan :  

1. Sebaiknya para guru mampu membuat perencanaan model Drills berbasis 

TIK dengan lebih kreatif lagi, seperti menggunakan bentuk-bentuk 

latihan lainnya yang disesuaikan dengan materi pelajaran 

2. Sebaiknya guru memberikan motivasi seperti selogan atau kalimat-

kalimat penyemangat agar membuat siswa lebih bergairah dalam 

menerima latihan-latihan secara terus menerus 

3. Sebaiknya guru juga tidak memberikan latihan soal dengan jumlah yang 

banyak karena akan memberikan tekanan dan kurangnya gairah belajar 

siswa terhadap pelajaran  

4. Sebaiknya guru menggunakan alat evaluasi tes dengan bentuk pilihan 

ganda dalam melakukan penilaian setelah menerapkan model Drills 

berbasis TIK.   


