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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 Penulis akan menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

pengolahan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta saran-saran 

yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. 

5.1 Kesimpulan 

 Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian 

berdasarkan analisis data yang telah diperoleh. Secara garis besar penelitian ini 

menjawab seluruh pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan masalah. 

Demikian juga dengan hipotesis yang merupakan arah bagi penelitian ini telah 

terjawab, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peserta 

diklat kelas I semester 1 jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton (TKBB) 

dan Teknik Gambar Bangunan (TGB) SMK Negeri 5 Bandung tahun 

pelajaran 2008/2009, lebih dominan mempunyai keterampilan belajar yang 

sedang dalam mata diklat praktek plambing  

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peserta 

diklat kelas I semester 1 Jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton (TKBB) 

dan Teknik Gambar Bangunan (TGB) SMK Negeri 5 Bandung tahun 

pelajaran 2008/2009, lebih dominan mempunyai kesiapan kerja praktek 

yang rendah di workshop. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keterampilan belajar 

peserta diklat dalam mata diklat praktek kerja plambing terhadap kesiapan 
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kerja praktek di workshop. Hal ini terbukti dengan harga r (koefisien 

korelasi) sebesar 0,535 termasuk korelasi yang sedang. Besarnya pengaruh 

keterampilan belajar peserta diklat dalam mata diklat praktek kerja 

plambing memberikan pengaruh sebesar 28,594 % terhadap kesiapan kerja  

praktek di workshop, dan 71,406 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah : 

1. Bagi pihak sekolah :  

� Hendaklah selama kegiatan belajar mengajar guru lebih 

memotivasi peserta diklatnya untuk lebih meningkatkan 

keterampilan belajarnya, guna menunjang kesiapan kerja praktek di 

workshop.  

2. Bagi peserta diklat 

� Dari hasil penelitian pengaruh keterampilan belajar dalam mata 

diklat praktek kerja plambing terhadap kesiapan kerja praktek di 

workshop tergolong pada tingkat sedang, maka harus lebih 

ditingkatkan lagi, terutama dalam keterampilan belajarnya. 

 

 
 


