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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan 

penelitian dan menganalisis data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Gambaran umum persepsi tentang kinerja guru PPL di Jurusan Teknik 

Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Garut tergolong dalam kriteria cukup. 

2. Gambaran umum mengenai motivasi siswa kelas XI Jurusan Teknik 

Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Garut tergolong dalam kriteria cukup. 

3. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara persepsi tentang kinerja guru PPL dengan motivasi 

belajar siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Garut. 

Berdasarkan tiga poin kesimpulan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi tentang kinerja 

guru PPL dengan motivasi belajar siswa.  

 

5.2.Saran 

Dalam penelitian pendidikan ini, penulis ingin memberi beberapa saran. 

Adapun saran yang diajukan penulis addalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada persepsi tentang kinerja guru PPL 

indikator sudah berada pada kriteria cukup, namun masih perlu 

ditingkatkan guna mencapai minat yang lebihh tinggi lagi. Maka dari itu 

perlu ditingkatkan dengan cara : 

  

a. Untuk siswa, lebih giat lagi dalam hal belajar, baik belajar secara 

mandiri atau berkelompok dengan teman. Siswa diharapkan dapat 
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menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu luang bisa 

dimanfaatkan dengan cara menambah durasi atau frekuensi belajar.  

b. Untuk mahasiswa  calon guru (guru PPL), dapat meningkatkan lagi 

kinerjanya dalam melakukan tugas mengajar supaya kelak menjadi 

guru profesional serta harus bisa memotivasi siswa-siswinya supaya 

belajar lebih giat lagi. 

2. Untuk peneliti yang berminat mengkaji lebih luas serta ingin lebih 

mendalami lagi permasalahan yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini, sebaiknya menggunakan instrumen yang berbeda agar lebih 

menggali aspek lainnya yang belum terungkap, sehingga diperoleh hasil 

penelitian baru sebagai pembanding. 


