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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian  yang telah diuraikan pada Bab IV, maka 

dapat disimpulkan :  

1. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Media Belajar yang 

digunakan guru dengan Hasil Belajar Pengujian Bahan Bangunan pada siswa 

kelas XI Program Keahlian Batu Dan Beton SMK Negeri 1 Berastagi Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi 

anatar variabel yang memberikan hasil nilai ry1 = 0,404 oleh karena ry1 = 

(0,404 > 0,361), maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan 

antara Media Belajar yang digunakan guru dengan Hasil Belajar pengujian 

Bahan Bangunan. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Sikap Kreatif dengan Hasil 

Belajar Pengujian Bahan Bangunan pada siswa kelas XI Program Keahlian 

Batu Dan Beton SMK Negeri 1 Berastagi Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi anatar variabel yang 

memberikan hasil nilai ry1 = 0,390 oleh karena ry1 = (0,390 > 0,361), maka 

dapat disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan antara Sikap Kreatif 

dengan Hasil Belajar pengujian Bahan Bangunan. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan berarti secara bersama – sama antara 

Media Belajar yang digunakan guru dan Sikap Kreatif dengan Hasil Belajar 
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Pengujian Bahan Bangunan pada siswa kelas XI Program Keahlian Batu Dan 

Beton SMK Negeri 1 Berastagi Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi anatar variabel yang 

memberikan hasil nilai R= 0,512 oleh karena R = (0,512 > 0,361), maka 

dapat disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan secara bersama – sama 

antara Media Belajar yang digunakan guru dan Sikap Kreatif dengan Hasil 

Belajar pengujian Bahan Bangunan. 

 

B. Saran Penelitian 

1. Secara Umum 

a. Agar media belajar tersebut lebih bermanfaat dan menarik, temukan 

media yang lebih bervariasi. 

b. Guru harus meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan Media 

Belajar dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa.  

c. Sekolah sebaiknya mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan sikap 

kreatif siswa dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

2. Secara Khusus 

a. Untuk memperoleh Fungsi Media Belajar (X1) yang baik diharapkan 

guru mempersiapkannya agar lebih baik dalam penguasaan. 

b. Penelitian yang ingin melakukan replikasi terhadap penelitian ini 

sebaiknya membandingkan Media Belajar dengan variabel bebas yang 

lainnya terhadap hasil belajar pengujian bahan bangunan.    


