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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pemanfaatan fasilitas belajar dengan modul memberikan peningkatan yang 

signifikan dimana nilai maximal setelah menggunakan modul adalah 100 

sedangkan tidak menggunakan modul nilai maximalnya adalah 84. 

2. Hasil belajar creambath siswa dengan menggunakan modul lebih baik 

dibanding tidak menggunakan dimana Mean pada eksperimen adalah 

84.24 dan Mean pada kontrol adalah 72.12. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pemanfaatan fasilitas belajar 

melalui modul terhadap hasil belajar creambath siswa kelas X tata 

kecantikan rambut SMK Negeri 3 Pematangsiantar. Hal ini diperjelas 

bahwa thitung > ttabel yaitu (7,572 > 2,01). 

 

 

B. Implikasi  

 Hasil penelitian mengumpulkan data tentang pemanfaatan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar produktif dengan menggunakan test secara pretest-posttest 

dan modul tata kecantikan rambut siswa kelas X tata kecantikan rambut. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan 

dengan modul tata kecantikan rambut dapat mengoptimalkan dari fasilitas 

produktif yang tersedia di sekolah baik. Oleh karena itu, sebaiknya dalam 

pelajaran produktif pada kompetensi mencuci rambut, perawatan kulit kepala dan 
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rambut serta pengeringan rambut, guru dapat mengembangkan modul 

pembelajaran dengan meningkatkan motivasi dan kreasi siswa untuk aktif dalam 

mengikuti pelajaran secara teori dan praktek langsung sesuai dengan arahan dan 

bimbingan guru pengajar.   

 

C. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka sebagai tindak lanjut 

penelitian ini disarankan hal-hal sebagai berikut :  

1. Diharapkan dengan menggunakan modul tata kecantikan siswa dapat aktif 

mengikuti pelajaran yang disampaikan guru secara efektif khususnya pada 

mata pelajaran produktif dengan meningkatkan pengetahuan dalam 

pemanfaatan peralatan praktek atau fasilitas produktif di sekolah.  

2. Diharapkan kepada pihak pengajar (guru) memberi pengawasan dan 

pengarahan agar siswa lebih baik lagi menggunakan fasilitas yang disediakan 

oleh sekolah. 

3. Diharapkan kepada pihak pengajar (guru) di SMK Negeri 3 Pematangsiantar 

khususnya Jurusan Tata Kecantikan untuk mengoptimalkan fasilitas yang 

tersedia guna meningkatkan hasil belajar siswa.  

 


