
 

 

 

V.  SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

Pembahasan pada bab ini mengenai simpulan, implikasi dan saran. 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan paparan hasil yang diperoleh 

pada penelitian pengembangan model Webquest, dapat disimpulkan sebagaimana 

diuraikan di bawah ini. 

1) Model Webquest dikembangkan menggunakan model desain pembelajaran 

ADDIE, selanjutnya produk model pembelajaran diujicobakan berdasarkan 

langkah-langkah penelitian pengembangan Borg and Gall. Hasil penilaian ahli 

materi, ahli desain pembelajaran, siswa, dan guru mata pelajaran, dapat 

dikatakan bahwa model Webquest hasil pengembangan sangat baik dan sangat 

sesuai. Ditinjau berdasarkan penyajian, tampilan, keterbacaan, dan 

kebermanfaatan untuk meningkatkan kopetensi siswa dinilai sangat baik. 

Sehingga produk model Webquest hasil pengembangan layak digunakan dalam 

pembelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung.   

2) Model Webquest efektif  digunakan pada pembelajaran mata pelajaran IPS di 

SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Efektivitas  model Webquest diketahui 

berdasarkan peningkatan hasil belajar.  Hal ini dapat dilihat rata-rata hasil 

belajar siswa yang menggunakan model Webquest dibandingkan dengan rata-

rata hasil belajar siswa sebelum menggunakan model Webquest. 
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5.2  Implikasi 

 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada kesimpulan yang diperoleh 

hasil penelitian, berikut  peneliti sampaikan implikasi baik secara teoritis maupun 

secara praktis dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar khususnya 

pada mata pelajaran IPS. 

 

5.2.1  Implikasi Teoritis 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Webquest dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPS.  

Hal ini dapat dilihat sikap antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dan pencapaian KKM yang tergolong tinggi.  Pembelajaran kompetensi 3.1 

Mengkaji konsep berfikir kronologis (diakronik) dan sinkronik dalam 

mempelajari sejarah zaman praaksara, perkembangan Hindu-Budha, dan Islam 

pada siswa kelas X Jurusan Teknik Komputer dan JaringanSMK Negeri 2 Bandar 

Lampung dengan menggunakan model Webquest menghasilkan tingkat 

pencapaian KKM yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang tidak 

menggunakan model Webquest atau model konvensional.   

 

Model Webquest memfasilitasi siswa untuk belajar secara aktif dan menggali 

informasi secara mandiri serta menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dalam 

belajar.  Hal ini dibuktikan dengan keberanian mereka menjelaskan di depan.  

Rasa percaya diri, kemandirian dan partisipasi aktif siswa dalam belajar 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa.  

Secara teoritis, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan 
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sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan model Webquest pada 

pembelajaran IPS. 

 

Ketersediaan bahan ajar yang menarik dan mudah dipelajari siswa merupakan 

salah satu sistem pendukung yang harus tersedia dalam penerapan model 

Webquest.  Dengan demikian, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

salah satu acuan untuk mengembangkan model Webquest pada pembelajaran IPS 

di SMK. 

 

5.2.2  Implikasi Praktis 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Webquest dapat meningkatkan 

motivasi, prestasi belajar, dan rasa percaya diri siswa dilihat dari sikap antusias 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan pencapaian KKM yang 

tergolong tinggi.  Oleh karena itu, semua pihak terkait dapat mempertimbangkan 

penggunaan model Webquest dalam rangka meningkatkan hasil belajarmata 

pelajaran IPS. 

 

Ketersediaan bahan ajar yang menarik dan mudah dipelajari siswa merupakan 

salah satu sistem pendukung yang harus tersedia dalam penerapan model 

Webquest.  Oleh karena itu, untuk menerapkan model Webquest guru harus 

memastikan atau menyiapkan bahan ajar yang menarik dan mudah dipelajari 

siswa.  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, acuan, atau rujukan 

bagi guru untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan motivasi, rasa percaya diri dan hasil belajar siswa.  

 

Guru hendaknya dapat memilih model pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien harus disesuaikan dengan 
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kebutuhan siswa, tingkat perkembangan siswa (usia), kondisi kultur sosial, dan 

tujuan pembelajaran itu sendiri.  Dengan pembelajaran yang efektif, efisien dan 

menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi instriksik pada siswa, dan kesukaan 

siswa terhadap pelajaran akan berdampak terhadap pencapaian hasil belajar.  

Dengan demikian, model Webquest dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

desain pembelajaran bagi peningkatan hasil belajar siswa terutama untuk mata 

pelajaran IPS. 

 

5.3  Saran 

 

Berdasarkan simpulan dan implikasi, dapat diberikan saran sehubungan dengan 

pengembangan model Webquest. 

1) Guru harus dapat memfasilitasi agar siswa dapat memiliki modal pengetahuan 

awal berkaitan dengan KI, KD dan indikator melalui upaya penggalian 

informasi secara mandiri. 

2) Guru dapat menjadikan model Webquest sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran efektif bagi pencapaian tujuan pembelajaran. 

3) Mahasiswa atau guru agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

populasi yang lebih besar berkaitan dengan pengembangan model Webquest 

sehingga diperoleh informasi yang lebih baik. 

4) Mahasiswa calon guru atau guru agar bersikap kreatif dan inovatif dalam 

mengatasi permasalahan belajar siswa melalui upaya mengembangkan model-

model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter siswa, karakter materi 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 


