
BAB  V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Pertama, Hubungan Kemampuan Membaca Gambar dari Siswa Kelas X SMK 

Negeri I Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2011/ 2012 adalah cenderung cukup.  

Kedua, Prestasi Belajar Gambar Teknik dari Siswa kelas X SMK Negeri I Percut Sei 

Tuan Tahun Ajaran 2011/ 2012 adalah berada dalam kategori lulus baik.  

Ketiga, terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Kemampuan Membaca 

Gambar dengan Hasil praktik permesinan siswa kelas X SMK Negeri I Percut Sei 

Tuan Tahun Ajaran 2011/ 2012 dengan rxy = 0,622.  

 

B. IMPLIKASI  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diberikan implikasi penelitian 

sebagai berikut :  

Pertama, semakin tinggi kemampuan siswa dalam berprestasi khususnya dalam 

bidang gambar teknik maka semakin tinggi pula prestasi siswa dalam kemampuan 

berpraktik. Hal ini mennjukan bahwa kemampuan membaca gambar memberikan 

pengaruh trhadap peningkatan siswa dalam hal praktik.  

Kedua, dengan adanya hubungan antar kemampan membaca gambar dengan hasil 

praktik permesinan siswa SMK Neger I Percut Sei Tuan, maka untuk lebih 



meningkatkan kemampuan siswa mereka hendaknya siswa perlu mendapat motivasi 

yang lebih banyak lagi dari semua pihak sehingga mereka akan lebih giat lagi dalam 

berprestasi.  

 

C. SARAN  

 Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian di atasmaka dilanjutkan 

saran – saran sebagai berikut :  

Pertama, dengan adanya 7 (tujuh) siswa (12%) yang mempunyai kemampuan 

membaca gambar yang katergori sedang, maka untuk meningkatkan minat dan bakat 

siswa agar lebih berprestasi hendaknya pihak pengelola sekolah SMK perlu 

memperhatikan dan memberikan dorongan kepada siswa serta memberikan 

gambaran – gambaran atau masukan tentang pentingnya berprestasi demi masa 

depan.  

Kedua, dengan adanya sekitar 37 siswa (62%) siswa yang mempunyai prestasi 

belajar pada kategori lulus baik dan tidak lulus, maka untuk meningkatkan prestasi 

belajar gambar teknik, disarankan agar siswa lebih meningkatkan kemampuan 

belajarnya dan semakin giat serta rajin belajar dengan tekun.  

 

 

 

 

 

 

 

 


