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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan dan menyampaikan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang diperoleh maka peneliti 

akan menyimpulkan secara keseluruahn hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Hasil analisis variabel X (Hasil belajar mata pelajaran produktif) 

menunjukkan bahwa hampir separuhnya termasuk kedalam kategori sangat 

baik, dan baik, sedangkan sebagian kecil berada pada kategori cukup, rendah 

dan kurang. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ranah kognitif mata 

pelajaran produktif hampir separuhnya termasuk kategori baik.  

2. Hasil analisis variabel Y (Tingkat penguasaan materi Praktik Kerja Industri) 

menunjukkan bahwa hampir separuhnya termasuk kedalam kategori sangat 

baik dan sebagian kecil termasuk dalam kategori baik, serta sebagian kecil 

siswa termasuk dalam kategori cukup, rendah dan kurang. Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat penguasaan materi praktik kerja industri hampir separuhnya 

termasuk kategori baik.  

3. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara hasil belajar mata pelajaran produktif dengan tingkat 

penguasaan materi praktik kerja industri dengan kriteria korelasi rendah.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, penulis ingin 

menyimpulkan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, untuk lebih baik lagi meningkatkan hasil belajar dan penguasaan 

materi praktik kerja industri agar dalam pelaksanaan praktik kerja industri 

nanti dapat berjalan dengan baik serta karena keduanya berhubungan. 

2. Bagi pihak sekolah hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak sekolah 

sebagai acuan untuk melihat tingkat penguasaan siswa dalam memahami 

materi praktik kerja industri serta dapat dijadikan pedoman dalam proses 

pemberian bimbingan sebelum melakukan praktik kerja industri nantinya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya meneliti tingkat penguasaan 

materi praktik kerja industri ranah kognitif, untuk itu diharapkan kelak bagi 

para peneliti bisa meneliti ranah afektif dan psikomotor serta faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi tingkat penguasaan materi dalam 

melaksanakan praktik kerja industri.  

 

 


