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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitan yang telah diuraikan pada bab IV, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kecenderungan kemandirian belajar dari siswa tingkat XI kompetensi 

keahlian teknik kendaraan ringan SMK Negeri 1 Air Joman tahun ajaran 

2012/2013 cenderung cukup. 

2. Tingkat kecenderungan persepsi siswa terhadap kompetensi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dari siswa tingkat XI kompetensi keahlian teknik 

kendaraan ringan SMK Negeri 1 Air Joman tahun ajaran 2012/2013 

cenderung cukup. 

3. Tingkat kecenderungan hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan bakar 

bensin dari siswa tingkat XI kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan 

SMK Negeri 1 Air Joman tahun ajaran 2012/2013 cenderung kompeten. 

4. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan bakar bensin dari siswa 

tingkat XI kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Negeri 1 Air 

Joman tahun ajaran 2012/2013. 

5. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara persepsi siswa terhadap 

kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan hasil belajar 

pemeliharaan/servis sistem bahan bakar bensin dari siswa tingkat XI 

kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Negeri 1 Air Joman tahun 

ajaran 2012/2013. 
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6. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kemandirian belajar dan 

persepsi siswa terhadap kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

secara bersama – sama dengan hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan 

bakar bensin dari siswa tingkat XI kompetensi keahlian teknik kendaraan 

ringan SMK Negeri 1 Air Joman tahun ajaran 2012/2013. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Dengan diterimanya hipotesis pertama, maka hal ini menunjukkan bahwa 

kemandirian belajar yang cukup merupakan modal awal bagi siswa untuk 

lebih meningkatkan hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan bakar 

bensin. 

2. Dengan diterimanya hipotesis kedua, maka hal ini menunjukkan bahwa 

persepsi siswa terhadap kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

yang cukup merupakan modal awal bagi siswa untuk lebih meningkatkan 

hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan bakar bensin. 

3. Dengan diterimanya hipotesis ketiga, maka hal ini menunjukkan bahwa 

kemandirian belajar dan persepsi siswa terhadap kompetensi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang cukup merupakan modal awal bagi siswa 

untuk lebih meningkatkan hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan 

bakar bensin. 
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C. Saran 

 Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan dan implikasi penelitian 

berikut ini diuraikan saran penelitian sebagai berikut: 

1. Dalam upaya meningkatkan kemandirian belajar, hendaknya guru-guru yang 

mengajar di SMK Negeri 1 Air Joman lebih sering memberi tugas untuk 

dikerjakan dirumah kepada siswa supaya kemandirian belajar siswa semakin 

meningkat. 

2. Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, hendaknya guru-guru SMK Negeri 1 Air Joman lebih 

meningkatkan lagi kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

3. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar pemeliharaan/servis sistem bahan 

bakar bensin pada siswa, diharapkan guru-guru di SMK Negeri 1 Air Joman 

lebih meningkatkan kemandirian belajar dan kompetensi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

 


