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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran Teknik Digital di Paket 

Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK YAPPI Wonosari menurut 

persepsi siswa termasuk kategori baik dengan nilai rata-rata 72,73 dan 

nilai tertinggi 87. Guru melaksanakan perencanaan pembelajaran 

dengan membuat silabus dan RPP dengan baik. Selain itu guru 

melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi pembahasan materi 

pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, 

dan penyampaian rencana pembelajaran dengan baik juga. Hasil 

terendah pada pertanyaan dengan indikator pembahasan materi 

pembelajaran dalam hal materi pembelajaran menyimpang dengan 

tujuan pembelajaran dengan nilai 110. 

2. Penyelenggaraan penilaian mata pelajaran Teknik Digital di Paket 

Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK YAPPI Wonosari menurut 

persepsi siswa termasuk kategori baik dengan nilai rata-rata 75,4 dan 

nilai tertinggi 90. Guru melaksanakan perencanaan penilaian dengan 

membuat tujuan dan rencana penilaian, penilaian dalam 

pembelajaran, dan tindak lanjut hasil belajar dengan baik. Selain itu 

guru melaksanakan proses penilaian yang meliputi tujuan 
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pembelajaran, rencana penilaian pembelajaran, penilaian dalam 

pembelajaran (formatif dan sumatif), dan pemanfaatan hasil belajar 

dengan baik juga. Hasil terendah pada pertanyaan dengan indikator 

penilaian dalam pembelajaran formatif dalam hal guru memberikan 

tugas atau pekerjaan rumah dengan nilai 123. 

3. Motivasi belajar siswa mata pelajaran Teknik Digital di Paket Keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK YAPPI Wonosari menurut persepsi 

siswa termasuk kategori baik dengan nilai rata-rata 102 dan nilai 

tertinggi 134. Siswa melaksanakan proses pembelajaran baik disekolah 

atau dirumah dengan baik. Selain itu siswa termotivasi untuk mengikuti 

persiapan belajar mengajar disekolah, belajar dirumah, mengatasi 

kesulitan dalam pembelajaran, keinginan untuk berprestasi, 

penyelesaian tugas/PR, dan menggunakan kesempatan diluar jam 

pelajaran . Hasil terendah pada pertanyaan dengan indikator kualifikasi 

hasil dalam hal siswa tidak mempunyai target dalam mencapai hasil 

belajar dengan nilai 83. 

4. Aspek Pembelajaran dan Aspek Penilaian Belajar berpengaruh positif 

dan signifikan secara bersama-sama terhadap Motivasi Belajar Siswa. 

Persamaan regresi hasil analisis regresi linier berganda adalah Y = 

46,814 + 0,364X1 + 0,421 X2. Hal ini menunjukkan semakin baik Aspek 

Pembelajaran dan serta didukung dengan Aspek Penilaian Hasil Belajar 

Siswa yang baik juga maka Motivasi Belajar Siswa juga akan semakin 

baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 4,267 dan  p value 

sebesar 0,02. 
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B. Saran 

1. Studi mendatang hendaknya digunakan populasi yang lebih besar, 

tidak saja pada siswa kelas XI Paket Keahlian Teknik Instalasi 

Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK YAPPI Wonosari, namun juga 

memasukkan siswa kelas X dan XII Paket Keahlian Teknik Instalasi 

Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK YAPPI Wonosari, sehingga hasil 

kesimpulan dapat digeneralisasikan pada kelompok sampel yang lebih 

besar. 

2. Hasil penelitian ini Motivasi Belajar Siswa hanya bisa dijelaskan sebesar 

16,55% oleh kedua variabel bebas, untuk peneliti yang akan datang 

sebaiknya menambah variabel independen, misalnya Metode 

Pembelajaran. 

3. Aspek Pembelajaran masih perlu ditingkatkan, terbukti dengan masih 

kurangnya persiapan guru untuk memberikan materi kepada siswa. 

Sehingga diharapkan ketika guru siap memberikan materi maka dapat 

menyelenggarakan pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang  cukup  

bagi  prakarsa kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

4. Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa masih perlu ditingkatkan agar guru 

lebih terstruktur dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 

mencakup kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. 


