
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Berdasarkan hasil yang elah diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada siswa laki – laki SMP 

Negeri 6 Kisaran dikategorikan cukup (85,19%) maka dari itu minat siswa 

harus ditingkatkan . 

2. Kemampuan siswa laki – laki dalam membuat taplak meja dengan sulaman 

kristik pada siswa SMP Negeri 6 Kisaran dikategorika cukup (66,67%) maka 

dari itu kemampuan siwa harus lebih ditingkatkan. 

3. Hasil analisis korelasi diperoleh bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara minat mata pelajaran seni budaya (X)  dengan kemampuan 

membuat taplak meja dengan sulaman kristik (Y), dengan interpretasi nilai 

cukup yang artinya selain minat masih ada faktor yang berpengaruh dan 

berhubungan dengan kemampuan siswa laki – laki SMP Negeri 6 Kisaran. 

 

A. Implikasi  

Minat siswa terhadap mata pelajaran seni budaya masih berada dalam 

kategori cukup yang berarti siswa masih kurang berminat pada pelajaran seni 

budaya dan kurang berminat untuk mengerjakan tugas dalam mata pelajaran seni 

budaya sehingga kemampuan siswa dalam membuat taplak meja dengan sulaman 

kristik masih pada kategori cukup. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara minat terhadap mata 

pelajaran seni budaya dengan kemampuan siswa laki – laki dalam membuat taplak 
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meja dengan sulaman kristik yang memberi kesimpulan bahwa minat siswa 

memiliki pengaruh dan peranan untuk mencapai kemampuan siswa, sehingga jika 

minat siswa tinggi maka pencapaian keamampuan juga akan tinggi pula. Oleh 

karena itu minat siswa terhadap mata pelajaran seni budaya merupakan faktor 

yang sangat penting dan berpengaruh dalam pencapaian kemampuan siswa. 

B. Saran  

Berdsarkan kesimpulan yang telah di uraikan sebelumnya, maka saran 

yang dapat diberikan adalah : 

1. Untuk meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran seni budaya, maka 

perlu adanya dilakukan motivasi kepada siswa dalam upaya peningkatan 

minat siswa dalam belajar. Hendaknya guru lebih memperhatikan dan 

membantu meningkatkan minat siswa dengan cara lebih banyak mencari 

informasi melalui berbagai buku, media cetak dan audio visual tentang seni 

kriya terutama kriya tekstil yang akan meningkatkan minat siswa. Dan 

diharapkan kepada siswa laki – laki kelas VII SMP Negeri 6 Kisaran untuk 

lebih meningkatkan minatnya dalam belajar agar dapat hasil belajar yang 

baik. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan siswa laki – laki yang masih dikategorikan 

cukup maka diharapkan kepada siswa untuk lebih banyak berlatih dalam 

membuat taplak meja dengan sulaman kristik sehingga keamampuan yang 

dicapai dapat lebih baik dari sebelumnya. 

 

 


