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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan temuan fakta dari penelitian yang telah diuraikan dan 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan sahih, benar, 

valid, dan dapat dipercaya atau reliabel serta dapat diandalkan, tentang hubungan 

antara task commitment dengan prestasi belajar siswa Jurusan Akuntansi di SMK 

Negeri 44 Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan: 

1. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara task commitment 

(variabel X) dengan prestasi belajar (variabel Y) siswa Jurusan Akuntansi 

angkatan 2012 SMK Negeri 44 Jakarta.  

2. Dalam melakukan uji persyaratan analisis dengan uji normalitas galat 

taksiran menggunakan rumus Liliefors diperoleh data berdistribusi normal. 

Sedangkan uji persyaratan analisis dengan menggunakan uji linieritas 

dapat disimpulkan bahwa bentuk regresi tersebut adalah linier. Hasil 

perhitungan uji koefisien korelasi dengan rumus korelasi Product Moment, 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara task commitment 

dengan prestasi belajar. Dan pada uji keberartian regresi hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa data regresi berarti. Uji keberartian korelasi juga 

menunjukkan bahwa hubungan antara task commitment dengan prestasi 

belajar adalah signifikan. Dan koefisien determinasi menginterpretasikan 
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bahwa prestasi belajar ditentukan oleh task commitment. Hal ini 

menunjukkan bahwa, ciri-ciri yang membangun task commitment sudah 

dimiliki oleh siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 44. Artinya, ciri-ciri 

yang membangun task commitment dapat berkembang secara optimal 

sesuai dengan kemampuan mereka sehingga prestasi yang tinggi dapat 

tercapai.  

3. Penelitian ini menunjukkan apabila task commitment siswa itu tinggi atau 

positif maka prestasi belajarnya juga tinggi. Demikian juga sebaliknya 

apabila task commitment siswa rendah maka prestasi belajarnya juga 

rendah. Jadi, hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan yaitu terdapat hubungan antara task commitment 

dengan prestasi belajar siswa. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, bahwa terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara task commitment dengan prestasi belajar. Implikasi 

yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menunjukan bahwa setiap peningkatan task commitment maka juga akan 

terjadi peningkatan pada prestasi belajar. Namun, selain faktor komitmen 

terhadap tugas (task commitment), masih terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar seperti minat, bakat, kondisi 

lingkungan, sarana dan prasarana serta masih banyak hal yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. 
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2. Dari data skor rata-rata indikator task commitment yang paling 

berpengaruh terdapat skor terendah yaitu indikator keyakinan yang tinggi, 

indikator cepat bosan dengan tugas-tugas rutin, dan indikator senang 

belajar. indikator keyakinan yang tinggi memiliki skor yang rendah dapat 

disebabkan oleh siswa kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi 

tes/ujian sekolah. Dimana seharusnya sebagai seorang siswa harus 

memiliki keyakinan akan sesuatu yang ada di dalam dirinya, sehingga 

nantinya dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah. 

Sedangkan untuk indikator cepat bosan dengan tugas-tugas rutin dapat 

disebabkan karena siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran 

dikelas. Siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran dikelas 

seharusnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan begitu tugas 

yang diberikan oleh guru akan bervariasi dengan semakin banyaknya 

siswa yang antusias mengikuti pelajaran dikelas. Dan pada indikator 

senang belajar, hal ini disebabkan siswa masih belum mampu dalam 

meningkatkan nilai dalam akademisnya. Dimana siswa yang belum 

mampu meningkatkan nilai dalam akademisnya seharus terus berusaha 

belajar dengan penuh semangat dan rajin belajar terus-menerus dalam 

mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru agar dapat meningkatkan 

dirinya terutama dalam bidang akademisnya.  

3. Mengingat hasil penelitian menunjukan ada hubungan yang positif antara 

task commitment dengan prestasi belajar siswa Jurusan Akuntansi di SMK 

Negeri 44 Jakarta. Karena task commitment merupakan salah satu variabel 
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yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi 

belajar, maka task commitment harus dapat diperbanyak untuk referensi 

teori dalam menemukan indikator-indikator task commitment. Apabila 

indikator task commitment ini kurang tepat maka akan kurang memuaskan 

hasilnya jika dihubungkan dengan prestasi belajar. hal ini dapat dijadikan 

suatu pertimbangan bagi siswa untuk lebih mengelola task commitment 

dengan baik sehingga bisa menghasilkan suatu prestasi belajar yang 

maksimal disamping beberap faktor lain yang juga ikut mempengaruhinya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang 

dapat diberikan peneliti, diantaranya bagi: 

1. Siswa, task commitment yang merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, siswa patut untuk mengembangkan baik 

dengan sikap tekun, ulet, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin, mandiri, 

berusaha untuk berprestasi, senang belajar, serta keyakinan yang tinggi, 

sehingga diharapkan siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang 

maksimal. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini mengembangkan 

ataupun menambah indikator dari variabel task commitment yang 

mempunyai rata-rata skornya terendah yaitu indikator keyakinan yang 

tinggi, indikator cepat bosan dengan tugas-tugas rutin, dan indikator 

senang belajar. untuk meningkatkan task commitment sesuai dengan 
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indikator yang memiliki skor yang rendah menurut Renzulli task 

commitment atau pengikatan diri terhadap tugas sebagai bentuk motivasi 

internal yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet mengerjakan 

tugasnya meskipun mengalami macam-macam rintangan atau hambatan 

untuk mencapai suatu prestasi. 

3. Peneliti selanjutnya juga diharapkan melakukan variasi tempat penelitian, 

di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau di sekolah menengah pertama 

(SMP) atau sekolah dasar (SD). Hal ini dikarenakan karakteristik setiap 

tingkat pendidikan berbeda-beda. 


