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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Siswa Kelas XI  program keahlian Teknik kendaraan ringan di SMKNegeri I 

Pakpak Bharatmemiliki Motivasi Belajar Tahun Pelajaran 2017/2018  dengan 

kategori Cukup. 

2. Siswa Kelas XI  program keahlian Teknik kendaraan ringan di SMKNegeri I 

Pakpak Bharat Tahun Pelajaran 2017/2018  memiliki kecerdasan emosional 

dengan kategori cukup. 

3. Siswa Kelas XI  program keahlian Teknik kendaraan ringan di SMKNegeri I 

Pakpak Bharat Tahun Pelajaran 2017/2018  memiliki nilai hasil belajar 

Pelajaran Pengelasan  dengan kategori sedang. 

4. Terdapat pengaruh yang positif dan berarti antaraMotivasi BelajarTerhadap 

hasil belajar Pelajaran Pengelasan  Siswa Kelas XI  Program KeahlianTeknik 

kendaraan ringan di SMKNegeri I Pakpak Bharat Tahun Pelajaran 

2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi yang 

memberikan hasil nilai rhitung = 0,355> rtabel =0, 279. Dengan harga thitung = 

2,175> ttabel = 1,680. Maka disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan 

antara Motivasi Belajar dan hasil belajar Pelajaran Pengelasan. 

5. Terdapat pengaruh yang positif dan berarti antara kecerdasan emosional 

Terhadap hasil belajar Pelajaran Pengelasan Siswa Kelas XI Program 
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KeahlianTeknik kendaraan ringan di SMKNegeri I Pakpak Bharat Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan korelasi 

yang memberikan hasil nilai rhitung = 0,314>  rtabel = 0,279. Dengan harga thitung 

= 2,131> ttabel = 1,680. Maka dapat disimpulkan terdapat korelasi yang 

signifikan antara kecerdasan emsoional dengan hasil belajar Pelajaran 

Pengelasan. 

6. Terdapat Pengaruh yang positif dan berarti secara bersama-sama antara 

Motivasi Belajar dan kecerdasan emosional Terhadap hasil belajar Pelajaran 

Pengelasan Siswa Kelas XI Program KeahlianTeknik kendaraan ringan di 

SMKNegeri I Lubuk Pakam Tahun Ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan korelasi ganda yang memberikan hasil nilai R = 

0,441> rtabel = 0,279. Dengan harga Fhitung = 5,705> Ftabel = 3,190. Maka 

disimpulkan terdapat korelasi yang signifikan secara bersama-sama antara 

Motivasi Belajar dan kecerdasan emosional dengan hasil belajar Pelajaran 

Pengelasan. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas maka dapat dibuat 

implikasi penelitian. Perlu diupayakan peningkatan motivasi belajar dan 

kecerdasan emosional  untuk meningkatkan hasil belajar . 

1. Dengan diterimanya hipotesis pertama, maka motivasi belajarperlu 

ditekankan untuk siswa dalam meningkatkan hasil belajar. 

2. Dengan diterimanya hipotesis kedua, maka kecerdasan emosional perlu 

ditekankan untuk siswa dalam meningkatkan hasil belajar.  
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3. Dengan diterimanya hipotesis ketiga, maka hal ini menggambarkan lebih jauh 

bahwa Motivasi Belajar dan kecerdasan emosional mempunyai pengaruh 

Terhadap hasil belajar Pelajaran Pengelasan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sebagai tindak lanjut peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Motivasi Belajar terutama Kemauan Belajar dan Kecerdasan Emosional  

tentang Mengelola Emosi perlu dikembangkan sehingga siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar Pelajaran Pengelasan. Karena jika Kemauan 

belajar  dan Mengelola Emosi Siswa meningkat maka hasil belajar pelajaran 

pengelasan akan meningkat juga. 

2. Bagi Guru dan Sekolah 

Dalam upaya meningkatkan hasil belajar pelajaran pengelasan, hendaknya 

guru-guru SMK Negeri 1 Pakpak Bharat memperhatikan Motivasi Belajar 

terutama Kemauan Belajar dan Kecerdasan Emosional tentang Mengelola 

Emosi untuk siswa, dan tidak hanya memberikan materi pelajaran kepada 

siswa, tetapi hendaknya juga guru memberikan perhatian penataan tentang 

kemauan belajar siswa dan mengelola emosi siswa supaya hasil belajar 

pelajaran pengelasan meningkat dan berkembang.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu kiranya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mencari 

pengaruh antara Motivasi Belajar dan kecerdasan emosional Terhadap hasil 

belajar Pelajaran Pengelasan, guna mendapat hasil yang lebih optimal.  


