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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan 

proposal penelitian, kemudian kajian pustaka, penyusunan instrument 

penelitian yang disertai dengan uji coba dan penyempurnaan instrument 

penelitian, sampai dengan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis 

data. Pada akhirnya dapat menyimpulkan hasil penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa siswa  kelas XI TOI 

SMKN 4 Bandung menunjukan bahwa beberapa siswa belum memiliki 

motivasi belajar yang baik. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai seluruh 

indikator menggunakan perhitungan WMS secara keseluruhan berada pada 

kategori cukup.  Gambaran motivasi belajar dapat dilihat dari indikator 

tekun menghadapi tugas cukup, ulet menghadapi kesulitan cukup, 

menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah baik, lebih senang 

bekerja mandiri baik, cepat bosan pada tugas-tugas rutin cukup, dapat 

mempertahankan pendapatnya baik, tidak mudah melepas hal yang 

diyakinya cukup, senang mencari dan memecahkan masalah cukup, 

ganjaran baik, hukuman baik dan persaingan baik. 

2.  Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian tugas  pada 

mata pelajaran gambar teknik di SMKN 4 Bandung berada pada kategori 

cukup. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai seluruh indikator dengan 

menggunakan rumus WMS secara keseluruhan berada pada kategori 

cukup. Beberapa siswa belum dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik 

dilihat dari indikator kesiapan melaksanakan kegiatan belajar cukup, 

pemahaman terhadap materi yang di berikan cukup, kondisi lingkungan 

saat pembelajaran dilaksanakan baik, alat penunjang cukup, ketepatan 

mengumpulkan tugas cukup, kerapihan tugas baik, kebenaran tugas baik, 

kelengkapan tugas baik, senang dalam pelajaran gambar teknik baik, 

senang terhadap guru gambar teknik cukup, senang ,mengerjakan tugas 
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gambar teknik baik, kemampuan dalam mengerjakan tugas gambar teknik 

baik dan potensi seseorang dalam gambar teknik baik. 

3. Hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah “Adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan dari motivasi belajar terhadap penyelesaian tugas 

pada mata pelajaran gambar teknik di SMKN 4 Bandung”. Berdasarkan 

hasil pengolahan data dengan uji signifikansi menggunakan rumus 

Spearman Rho dinyatakan bahwa Ho dan Ha diterima. Artinya motivasi 

belajar memiliki kolerasi atau hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap penyelesaian tugas pada mata pelajaran gambar teknik di SMKN 

4 Bandung. 

 

B. Implikasi  

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan 

pendidikan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam 

bidang pendidikan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan 

dengan hal itu maka implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peran guru 

memperhatian siswanya dalam proses penyelsaian tugas dan mengadakan 

pembelajaran yang inovatif sehingga siswa tidak merasa jenuh terhadap tugas-

tugas gambar teknik. Implikasi bagi siswa lebih giat mengadakan belajar 

kelompok atau berdiskusi dengan teman lain agar motivasi belajar dapat 

tumbuh.  

 

C. Rekomendasi 

1 Bagi Siswa 

Supaya membiasakan diri untuk mengatur jadwal belajar, dapat membagi 

waktu luang antara bermain dan menyelesaikan tugas gambar teknik 

sehingga tugas gambar teknik tidak terbengkalai dan dapat selesai tepat 

waktu 

2 Bagi Guru 

Untuk lebih mengontrol siswa dalam mengerjakan tugas gambar teknik 

sehingga suasana kelas menjadi tertib dan kondusif. 
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3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian lebih lanjut mengenai motivasi belajar untuk meleliti 

tentang perbandingan motivasi belajar antara kelas A dan B yang belum di 

ungkap dalam penelitian ini. 

 

 

 


