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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini didasarkan temuan-temuan dari data-data dan hasil 

penelitian. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Diketahui bahwa kompetensi tutor yang ada di PKBM Asuhan Ayah 

Bunda memilki kualifikasi kompetensi dalam kategori sedang. Hal 

tersebut diperoleh dari hasil sebaran angket yang memilki nilai rata – rata 

41,91.  

2. Untuk Minat Belajar Warga belajar Pada Kelompok Belajar Keaksaraan 

Usaha Mandiri di PKBM Asuhan Ayah BundaMemilki kualifikasi minat 

belajar dalam kategori sedang . hal tersebut diperoleh dari hasil data 

sebaran angket yang memilki nilai rata - rata 43,83. 

3. Terdapat adanya Pengaruh Kompetensi Tutor Terhadap Minat Belajar 

Warga belajar Pada Kelompok Belajar Keaksaraan Usaha Mandiri Di 

PKBM Asuhan Ayah Bunda Kota Binjai. Hal itu dapat terlihat dari 

diperoleh nilai persamaan regresinya Y = 0,358 X + 28,89. Kemudian 

diperoleh koefisien korelasinya R = 408. Untuk melihat pengaruh yang 

signifikan maka didapat hasil thitung > ttabel  yaitu 2,937 > 1,684. Sedangkan 

besarnya kontribusi diperoleh nilai D  = 16,7%, artinya minat belajar 

warga belajar pada kelompok belajar keaksaraan usaha mandiri di PKBM 

Asuhan Ayah Bunda Kota Binjai (Y) sebesar 16,7% dipengaruhi oleh 

kompetensi tutor. Hal tersebut memberikan kejelasan bahwa tutor 



46 

 

memeberikan pengaruh minat belajar kepada warga belajar tergolong 

lemah. Dan sisanya 83,3% merupakan minat belajar warga belajar yang 

merupakan pengaruh dari luar analisis penelitian ini. 

B. Saran-Saran 

1. Bagi para warga belajar  disarankan agar dapat lebih meningkatkan minat 

belajar untuk mau ikut terus mengikuti program keaksaraan usaha mandiri 

di PKBM Asuhan Ayah Bunda Kota Binjai 

2. Bagi tutor disarankan meningkat kempetensinya dalam bentuk pengajaran, 

lebih menguasai bahan ajarnya serta memahami setiap yang menjadi 

warga belajar sehingga akan membuat warga belajar menjadi berminat 

untuk mengikuti program keaksaraan usaha mandiri di PKBM Asuhan 

Ayah Bunda Kota Binjai. 

3. Bagi Pihak PKBM lebih meningkatkan dan membuat berbagai bentuk 

pelatihan – pelatihan yang dapat berguna dan bermanfaat bagi warga 

belajar yang mau menngikuti program yang akan diselenggarakan. 

4. Bagi peneliti lain disarankan untuk mengkaji  lebih dalam terutama dari 

segi tenaga pendidik, bagaimana tenaga pendidik dalam penyampaian 

materi. Bagaimana minat warga belajar terhadap program keaksaraan 

usaha mandiri, serta seperti apa peran pihak PKBM dalam menjalankan 

pendidikan KUM tersebut dan apa yang menjadi tujuan akhir dari program 

Keaksraan Usaha Mandiri ini dilaksanakan. 

 

 


