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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasannya, pada penelitian 

hubungan keaktifan siswa dalam komunitas gambar dengan penyelesaian tugas-

tugas gambar di bidang keahlian teknik bangunan SMKN 5 Bandung, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat keaktifan siswa dalam komunitas gambar yang melingkupi indikator 

visual, oral, writing, listening, and drawing activities menunjukkan kategori 

aktif.  

2. Penyelesaian tugas-tugas gambar di Bidang Keahlian Teknik Bangunan 

SMKN 5 Bandung yang melingkupi aspek proses, hasil, dan produk 

menunjukkan gambaran umum dalam kategori baik. 

3. Hubungan variabel X (keaktifan siswa dalam komunitas gambar) dengan 

variabel Y (penyelesaian tugas-tugas gambar di Bidang Keahlian Teknik 

Bangunan SMKN 5 Bandung) menunjukkan hubungan variabel yang rendah. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis data dan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka 

penulis dapat memaparkan beberapa saran. Berikut adalah saran yang diajukan 

penulis : 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti komunitas gambar 

di sekolah. Siswa juga diharapkan aktif di dalam kelas dalam hal bertanya soal 

tugas-tugas gambar yang belum dipahami. Hal tersebut memberikan solusi 

untuk siswa dalam penyelesaian tugas-tugas gambar dan diharapkan tugas-

tugas gambar dapat selesai dengan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang 

maksimal. 
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2. Bagi guru, diharapkan dapat membantu siswa dalam penyelesaian tugas-tugas 

gambar baik di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga siswa dan guru 

dapat bekerja sama, maka diharapkan siswa dapat menyelesaikan tugas 

gambarnya dengan baik. 

3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan suatu acuan untuk penelitian 

selanjutnya. Untuk calon peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini 

diharapkan dilakukan pengembangan dalam mencari faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi dalam penyelesaian tugas-tugas gambar. 

 


