
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian secara statistik dan pembahasan 

yang telah dipaparkan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kreativitas belajar 

dengan hasil belajar melakukan instalasi sound system pada siswa kelas XI 

Program Keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 5 Tanjungbalai dengan 

nilai rx1y > rtabel yaitu 0,524 > 0,349 serta nilai thitung > ttabel yaitu 3,215 > 1,70 

dan Sig 0,003 < 0,05. Besarnya kontribusi kreativitas belajar siswa terhadap 

hasil belajar melakukan instalasi sound system berdasarkan adalah sebesar 

27,5%. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat berwirausaha di 

bidang audio video dengan hasil belajar melakukan instalasi sound system 

pada siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 5 

Tanjungbalai dengan nilai rx2y > rtabel yaitu 0,414 > 0,349 serta thitung > ttabel 

yaitu 2,328 > 1,70 dan nilai Sig 0,027 < 0,05. Besarnya kontribusi minat 

berwirausaha di bidang audio video terhadap hasil belajar melakukan instalasi 

sound system adalah sebesar 17,1%. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kreativitas belajar dan 

minat berwirausaha di bidang audio video dengan hasil belajar melakukan 

instalasi sound system pada siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Audio 

Video SMK Negeri 5 Tanjungbalai dengan nilai R > rtabel yaitu 0,624 > 0,349 

serta nilai Fhitung > Ftabel yaitu 9,232 > 3,33 dan nilai Sig 0,001 < 0,05. 

Besarnya konstribusi kreativitas belajar dan minat berwirausaha di bidang 

61 



 62

audio video secara bersama-sama terhadap hasil belajar melakukan instalasi 

sound system adalah sebesar 38,9%. Hasil analisis regresi linier ganda 

diperoleh persamaan Y = -4,730 + 0,689X1 + 0,317X2 yang berarti semakin 

tinggi atau semakin meningkat kreativitas belajar dan minat berwirausaha 

siswa di bidang audio video maka hasil belajar siswa melakukan instalasi 

sound system juga akan semakin tinggi atau semakin meningkat pula. 

 
B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada siswa diharapkan untuk lebih aktif dan semangat dalam belajar 

termasuk dalam belajar melakukan instalasi sound system serta disarankan 

untuk lebih mengembangkan kreativitas maupun minat dalam berwirausaha 

agar dapat meraih hasil belajar yang lebih baik. 

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kreativitas belajar 

dan minat berwirausaha memiliki hubungan atau pengaruhnya yang signifikan 

dengan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, diharapkan kepada pengelola 

SMK khususnya guru untuk lebih kreatif dan inovartif dalam memilih maupun 

menentukan strategi atau model pembelajaran yang akan digunakan agar dapat 

menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajar maupun minat siswa dalam 

berwirausaha sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih 

maksimal dan kompeten. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, karena penelitian ini baru sampai mengangkat 

hubungan kreativitas belajar dan minat berwirausaha siswa di bidang audio 

video dengan hasil belajar siswa melakukan instalasi sound system, maka 
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peneliti berharap adanya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang 

topik yang sama. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian dengan memperluas area populasi dan menambah 

sampel penelitian yang representatif, agar diperoleh hasil penelitian yang lebih 

luas dan mendalam. 

 

 

 

 


