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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Motivasi belajar siswa kelas X DPIB pada mata pelajaran gambar teknik di SMK 

Negeri 3 Kuningan dikategorikan Tinggi. Secara keseluruhan motivasi belajar 

siswa pada indikator-indikator motivasi belajar yang telah dirumuskan termasuk 

dalam kategori tinggi. 

2) Hasil belajar siswa kelas X DPIB pada mata pelajaran gambar teknik di SMK 

Negeri 3 Kuningan termasuk kedalam kategori cukup, sebagian  besar siswa 

belum memenuhi kriteria ketuntasan ninimum nilai pada mata pelajaran gambar 

teknik di SMK Negeri 3 Kuningan. 

3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran gambar teknik di SMK Negeri 3 

Kuningan. Berdasarkan hasil uji korelasi dan determinasi pengaruh motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa termasuk ke dalam kategori cukup kuat. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengemukakan implikasi secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1) Implikasi Teoritis 

Hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar yang merupakan faktor inernal 

yang mempengaruhi proses pembelajaran. Semakin tinggi tingkat motivasi siswa 

semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh siswa. Guru sebagai pengajar 

diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi siswa agar siswa dapat 

memperoleh hasil belajar yang tinggi. Aspek motivasi belajr yang harus 

diperhatikan adalah adanya rasa tanggung jawab dan disiplin, adanya dorongan 

atas kebutuhan dan keinginan, durasi dan frekuensi belajar, lebih senang dan 
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menyukai bekerja secara mandiri, tekun dan ulet dalam usaha menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya, dan mempunyai lingkungan belajar yang mendukung. 

2) Implikasi Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana aspirasi dan masukan bagi guru dan 

calon pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Upaya yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan moivasi belajar adalah penguatan tujuan belajar, 

penegasan kebutuhan dan keinginan siswa, dan memberikan sarana untuk 

memecahkan masalah bersama. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki rekomendasi sebagai berikut:  

1) Bagi Siswa 

Siswa diharapkand dapat lebih meningkatkan motivasi belajar agar mencapai hasil 

belajar yang optimal. Materi dan tugas yang telah disampaikan oleh guru baiknya 

agar dipelajari kembali dan lebih teliti dalam melengkapi tugas dan mengerjakan 

tes.  

2) Bagi Guru dan Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian yang elah penelitian lakukan, presentase indikator 

motivasi belajar tertinggi adalah pada indikator dorongan akan kebutuhan dan 

keinginan siswa, sedangkan presentase terdenah adalah pada indikator durasi an 

frekuensi belajar. Guru dan sekolah diharapkan dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan durasi dan frekuensi belajar siswa. Usaha tersebut dapat berupa 

memberikan dan mengajarkan cara untuk mengatur waktu belajar, menambah 

jumlah pengajar sehingga siswa lebih terkontrol proses pembelajaran, dan 

memberikan fasilitas berupa bimbingan di luar jam pelajaran. Dimasa pandemic 

COVID-19 guru dan sekolah dharapkan dapat memberikan pembelajaran dengan 

media yang tepat, seperti pada mata pelajaraan gambar teknik dengan media 

belajar berupa video demonstrasi atau media lainnya. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih dalam mengenai 

permasalahan belajar terutama motivasi belajar dan hasil belajar, peneliti 
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menyarankan agar lebih mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar secara lebih mendalam.
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