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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

maka hasil penelitian ini adalah : 

1. Tingkat kecenderungan Efikasi Diri dari siswa kelas X SMK Negeri 5 

Medan cenderung Cukup. 

2. Tingkat kecenderungan Motivasi Belajar dari siswa kelas X SMK 

Negeri 5 Medan cenderung Cukup. 

3. Tingkat kecenderungan hasil belajar menggambar teknik dari siswa 

kelas X SMK Negeri 5 Medan cenderung Cukup kompeten. 

4. Terdapat hubungan positif dan berarti antara Efikasi Diri dengan Hasil 

Belajar Menggambar Teknik, dengan rY1 = 0,438 

5. Terdapat hubungan positif dan berarti antara Motivasi Belajar dengan 

Hasil Belajar Menggambar Teknik, dengan ry2 = 0,391 

6. Terdapat hubungan positif dan berarti antara Efikasi diri dan Motivasi 

Belajar secara bersama-sama dengan Hasil Belajar Menggambar 

Teknik, dengan R = 0,792 

B. Implikasi. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, implikasi yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Adanya hubungan yang signifikan antara Efikasi Diri dengan Hasil Belajar 

Menggambar Teknik. Hal ini memberikan implikasi bahwa untuk memperoleh 
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hasil belajar Menggambar Teknik, efikasi diri sangatlah dibutuhkan, sebab 

dengan tingginya efikasi diri yang dimiliki seorang siswa dalam belajar, maka 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar Menggambar Teknik. Hal ini 

disebabkan dengan kemampuan dan keyakinan yang dimiliki, serumit apapun 

tugas yang diberikan, dengan senang hati siswa tersebut akan 

menyelesaikannya dengan bersungguh-sungguh, demi mencapai hasil belajar 

yang tinggi. 

2. Adanya hubungan yang positif dan berarti antara Motivasi Belajar dengan 

Hasil Belajar Menggambar Teknik. Hal ini memberikan implikasi bahwa 

untuk meningkatkan Hasil Belajar Menggambar Teknik, Motivasi Belajar 

sangat dibutuhkan, sebab dengan Motivasi Belajar yang tinggi seorang siswa 

terdorong untuk belajar demi memperoleh hasil dan mencapai tujuan tertentu. 

Sehingga dengan semangat, keinginan dan dorongan dari diri siswa tersebut 

akan meningkatkan hasil belajar Menggambar Teknik.  

3. Adanya hubungan yang positif dan berarti antara Efikasi Diri dan Motivasi 

Belajar secara bersama-sama dengan Hasil Belajar Menggambar Teknik. Hal 

ini menggambarkan bahwa jika siswa memiliki Efikasi Diri yang tinggi dan 

Motivasi Belajar yang tinggi pula, maka secara bersama-sama dapat 

meningkatkan Hasil Belajar Menggambar Teknik. 

 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, maka ada beberapa 

saran yang dikemukakan penulis: 
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1. Dengan ditemukannya tingkat efikasi diri dan motivasi belajar siswa dalam 

kategori cukup, perlu dilakukan peningkatan efikasi diri dan motivasi belajar 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar menggambar teknik siswa. 

2. Disarankan kepada guru, sebaiknya perlu bersama-sama membimbing siswa/I 

dalam peningkatan Hasil Belajar siswa kedepan. 

3. Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan kepada peneliti lain, 

agar melakukan penelitian terhadap variabel lain yang turut berhubungan 

dengan Hasil Belajar. 

 


