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KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data

terselesaikan, penelitian mengenai Korelasi Kesulitan Belajar dengan Hasil Belajar

Siswa pada Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar di SMK Negeri 5 Bandung,

dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

a. Kesulitan Belajar pada Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar di SMK Negeri 5

Bandung dapat terlihat dari prosentase gambaran umum skor data variabel X yang

diperoleh melalui angket, yaitu Responden yang menjawab cukup terdapat dalam

beberapa indikator, diantaranya adalah tingkat kesulitan Mata Diklat

Menggambar Teknik Dasar, fasilitas belajar yang kurang memadai, dan tujuan-

tujuan afektif. Dari jawaban responden dalam indikator-indikator tersebut dapat

diartikan bahwa siswa kelas X TGB 1, X TKB, dan X TSP 2 cukup mengalami

kesulitan dalam belajamya.

b. Data mengenai hasil belajar siswa menunjukkan bahwa siswa kelas X

memperoleh nilai cukup. Untuk materi Ikatan Pasangan Bata memperoleh rata-

rata nilai yang paling rendah dibanding materi pondasi dan sambungan dan

hubungan kayu yaitu dengan nilai 67 yang dapat dikategorikan kurang. Beberapa

siswa mendapat nilai tertinggi yaitu 82 dan nilai terendah 50 (ridak lulus).

95



96

c. Dari data diperoleh harga - -0,26. harga tersebut tidak menunjukkan bahwa tidak

adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y, tetapi menafsirkan bahwa

terdapat korelasi antara variabel X dan Y, hanya saja hubungan tersebut arahnya

berlawanan. Untuk angka yang diperoleh yaitu 0,26 menafsirkan bahwa hubungan

antara kesulitan belajar dengan hasil belajar siswa dapat dikatakan lemah. Hal ini

disebabkan karena dari hasil data variabel X diperoleh bahwa siswa tidak

mengalami kesulitan dalam belajarnya dan untuk beberapa indikator siswa cukup

mengalami kesulitan. Sedangkan hasil belajar yang diperoleh siswa masih

terdapat nilai yang dibawah rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

hubungan antara variabel X dan Y sangat lemah.

2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa

saran yang diharapkan menjadi bahan pemikiran dan peitimbangan bagi pihak-pihak

yang terkait. Mengingat adanya korelasi antara Kesulitan Belajar dengan Hasil

Belajar pada Mata Diklat Menggambar Teknik Dasar, maka :

a. Bagi siswa

1. Diharapkan lebih meningkatkan kemampuan belajarnya dengan lebih

memahami materi pelajaran terutama dalam materi ikatan pasangan bata,

karena rata-rata nilai yang diperoleh siswa dalam materi ini dapat

dikategorikan dibawah rata-rata.
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2. Diharapkan lebih meningkatkan keterampilan menggambarnya melalui

pengerjaan tugas-tugas terstruktur menggambar teknik dasar. Khususnya pada

materi ikatan pasangan bata untuk lebih meningkatkan kualitas gambarnya.

3. Diharapkan lebih memanfaatkan dengan maksimal fasilitas yang diberikan

oleh sekolah.

b. Bagi guru

1. Diharapkan untuk lebih komunikatif dalam menerangkan materi khususnya

materi ikatan pasangan bata agar siswa lebih mudah dalam memahami materi.

2. Diharapkan Lebih intensif dalam membimbing siswa dalam mengerjakan

tugas menggambar ikatan pasangan bata dan juga lebih banyak memberikan

kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilan menggambarnya di

kelas.

c. Bagi peneliti

Yang berminat untuk mengkaji dan menelaah kembali secara lebih luas dan

mendalam yang berhubungan dengan permasalahan ini, sebaiknya peneliti

menggunakan instrument yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian baru

sebagai pembanding.




