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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Kesimpulan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, 

hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang berjudul “Kontribusi 

Hasil Belajar Teknologi Pertenunan Terhadap Kesiapan Menjadi Teknisi Proses 

Pertenunan”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :  

1. Hasil Belajar Teknologi Pertenunan 

Hasil penelitian mengenai hasil belajar Teknologi Pertenunan ditinjau dari 

kemampuan memahami pengertian pertenunan, melakukan persiapan pertenunan 

untuk benang lusi, melakukan persiapan pertenunan untuk benang pakan, 

melakukan gerakan pokok mesin tenun, dan kemampuan memahami 

perkembangan mesin tenun berada pada kriteria tinggi.  

2. Kesiapan menjadi teknisi proses pertenunan  

Hasil penelitian mengenai kesiapan menjadi teknisi proses pertenunan 

berada pada kriteria tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

mempunyai kemampuan yang tinggi sebagai teknisi proses pertenunan. 

Kemampuan menjadi teknisi proses pertenunan yang berada pada kriteria tinggi 

dipengaruhi oleh faktor internal yang dapat dilihat dari motivasi masuk Jurusan 

Teknik Tekstil yaitu merupakan keinginan sendiri dan alasan memilih Jurusan 

Teknik Tekstil yaitu ingin bekerja di Industri tekstil khususnya sebagai teknisi 

proses pertenunan sehingga faktor ini dapat meningkatkan kemampuan di bidang 

Teknologi Pertenunan menjadi lebih tinggi, sedangkan faktor eksternal yaitu 

keluarga, lingkungan dan belajar dengan teman yang lebih mahir. 
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3. Kontribusi Hasil Belajar Teknologi Pertenunan 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien korelasi positif yang 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi positif yang signifikan dari 

hasil belajar Teknologi Pertenunan (variabel X) terhadap kesiapan menjadi teknisi 

prosses pertenunan (variabel Y).  

4. Besarnya Kontribusi Hasil Belajar Teknologi Pertenunan Terhadap 

Kesiapan Menjadi Teknisi Proses Pertenunan 

Hasil belajar Teknologi Pertenuan memberikan kontribusi positif dan 

signifikan terhadap kesiapan menjadi teknisi proses perenunan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar Teknologi Pertenunan memberikan sumbangan 

yang tinggi terhadap kesiapan menjadi teknisi proses pertenuan.  

B. Saran  

Saran penelitian disusun berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Penulis 

mengajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan 

masukan bagi pihak yang berkepentingan di dalam pembelajaranTeknologi 

Pertenunan. Saran ini penulis tunjukkan kepada  Mahasiswa Jurusan Teknik Tekstil  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar Teknologi Pertenunan 

pada kemampuan dalam proses persiapan pertenunan benang lusi dan pakan, 

kemampuan dalam proses pertenunan yang meliputi gerakan pokok pertenunan, 

kemampuan memahami perkembangan mesin tenun pada umumnya berada pada 

kriteria tinggi. Hasil penelitian tersebut hendaknya dijadikan motivasi agar 

mahasiswa mampu mempertahankan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

pertenunan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. 

 

 

 


