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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran yang disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian mengenai Hubungan Gaya Belajar Visual 

dan Minat Belajar dengan Hasil  Belajar Menggambar Teknik Siswa Kelas XI 

Teknik Fabrikasi Logam SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. 

A. Kesimpulan 

Dari hasil yang telah uraian pada masing-masing  variabel, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dari hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa secara 

berurutan Gaya Belajar Visual , Minat Belajar mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap hasil belajar Menggmbar Teknik. 

1. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Gaya Belajar Visual 

dengan Hasil Belajar Menggambar Teknik siswa kelas XI Teknik Fabrikasi 

Logam SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Hal ini memberikan arti bahwa apabila 

Gaya Belajar Visual siswa semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula 

Hasil Belajar Menggambar Teknik dari siswa. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Minat Belajar dengan Hasil 

Belajar Menggambar Teknik siswa kelas XI Teknik Fabrikasi Logam SMK 

Negeri 1 Lubuk Pakam. Hal ini memberikan arti bahwa apabila Minat Belajar 

siswa  semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula Hasil Belajar 

Menggambar Teknik dari siswa.  

3. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Gaya Belajar Visual dan 

Minat Belajar secara bersama-sama dengan Hasil Belajar Menggambar 

Teknik siswa kelas XI Teknik Fabrikasi Logam SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada penelitian ini, dengan 

segala kerendahan hati penulis mencoba akan merekomendasikan hasil penelitian 

ini yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi 

beberapa pihak yang berkepentingan dengan hasil atau temuan dari penelitian ini 

mengenai hubungan gaya belajar Visual dan Minat Belajar dengan hasil belajar 

Menggambar Teknik siswa kelas XI Teknik Fabrikasi Logam SMK Negeri 1 

Lubuk Pakam. Pada bagian ini rekomendasi yang dapat dikemukakan oleh peneliti 

adalah : 

1. Gaya belajar Visual dan minat belajar secara bersama-sama ternyata 

mempunyai hubungan yang positif dengan hasil belajar menggambar 

teknik. Artinya, peningkatan gaya belajar Visual dan minat belajar siswa 

perlu ditingkatkan secara bersama-sama untuk dengan begitu diharapkan 

mampu meningkatkan hasil belajar menggambar teknik. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar menggambar teknik pengelola SMK 

diharapkan mau dan mampu melakukan tes Gaya Belajar Visual dan Minat 

Belajar. Karena hal ini akan sangat membantu guru bidang studi 

menggambar teknik dalam mengajar.  

3. Perlu kiranya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mencari 

hubungan antara Gaya Belajar Visual dan Minat Belajar dengan hasil 

belajar menggambar teknik, guna mendapat hasil yang lebih optimal.  

 

 


