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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar pengetahuan dasar rias kelas XII SMK Sandhy Putra 2 Medan 

tahun pelajaran 2014-2015 adalah 69,00 dengan rata-rata skor 31,54 dan 

standart deviasi 10,50 sehingga pengetahuan siswa tergolong rendah. 

2. Hasil belajar pengetahuan dasar rias kelas XII SMK Pariwisata Pencawan 

Medan tahun pelajaran 2014-2015 adalah 60,00 dengan rata-rata skor 25,96 

dan standart deviasi 10,02 sehingga pengetahuan siswa tergolong rendah. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pengetahuan dasar rias 

antara siswa SMK Sandhy Putra 2 dengan SMK Pariwisata Pencawan di Kota 

Medan tahun pelajaran 2014-2015 dengan diperolehnya thitung = 4,29 

sedangkan dari daftar distribusi t dengan dk = 50 dan taraf signifikasi 5% (α = 

0,05) diperoleh harga ttabel = 2,01 melalui interpolasi dan 2,00 dengan 

menggunakan rumus excel, sehingga thitung > ttabel (4,29 > 2,00). 

 

B. Implikasi 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan pendidikan 

maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang  
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pendidikan dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal 

tersebut maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh hasil belajar pengetahuan dasar 

rias kelas XII SMK Sandhy Putra 2 Medan dan SMK Pariwisata Pencawan 

Medan tahun pelajaran 2014-2015 masih tergolong rendah. Maka untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya usaha dan upaya dari sekolah 

dan dari pihak pimpinan, dalam rangka meningkatkan kinerja guru dan minat 

serta pengetahuan siswa dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan pada 

hal-hal yang bersangkutan yang dapat menunjang pencapaian hasil belajar 

yang lebih baik.  

2. Hasil penelitian mengenai hasil belajar pengetahuan dasar rias di kedua 

sekolah yang diduga mempunyai perbedaan ternyata menunjukkan perbedaan 

yang signifikan, kedua sekolah tersebut yakni SMK Sandhy Putra 2 dan SMK 

Pariwisata Pencawan memiliki pengetahuan dasar rias yang tergolong masih 

rendah dengan pencapaian 69,00 di SMK Sandhy Putra 2 dan 60,00 di SMK 

Pariwisata Pencawan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan: 

1. Kepada guru di SMK Sandhy Putra 2 dan SMK Pariwisata Pencawan Medan 

khusunya guru dasar rias (grooming) agar berkenan memperbaiki cara 

mengajar sebagai salah satu alternatif  untuk meningkatkan motivasi dan  hasil 
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belajar siswa karena hasil yang diperoleh di kedua sekolah tersebut 

menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa masih tergolong rendah. 

2. Bagi SMK Sandhy Putra 2 Medan agar dapat mempertahankan kedisiplinan 

peraturan sekolah terutama pada penampilan, kerapian dan seragam siswa. 

3. Bagi SMK Pariwisata Pencawan Medan untuk dapat meningkatkan 

kedisiplinan peraturan sekolah terutama dalam kedisiplinan berseragam 

sekolah serta kerapian dan ketepatan atribut sekolah yang dipakai siswa. 

4. Bagi para guru Dasar Rias yang ingin mengajar sebaiknya memperhatikan 

materi ajar, kondisi siswa di dalam kelas, alokasi waktu yang telah 

direncanakan serta sarana dan prasarana belajar dengan baik agar diperoleh 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

 

 

 

 

 


