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          BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kreativitas belajar dan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 48 Jakarta, 

maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengaruh antara kreativitas belajar dengan hasil belajar memiliki 

pengaruh signifikan yang artinya adalah apabila kreativitas belajar 

meningkat, maka hasil belajar yang diperoleh akan meningkat dan 

sebaliknya. 

b. Pengaruh antara disiplin belajar dengan hasil belajar memiliki 

pengaruh yang positif yang artinya adalah apabila disiplin belajar 

meningkat, maka hasil belajar yang diperoleh akan meningkat dan 

sebaliknya 

c. Pengaruh antara krativitas belajar dan disiplin belajar  dengan hasil 

belajar memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar artinya 

adalah apabila kreativitas belajar dan disiplin belajar meningkat, maka 

hasil belajar yang diperoleh akan meningkat dan sebaliknya  

 

B. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas,dapat 

diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kreativitas 

belajar terhadap hasil belajar, terdapat pengaruh positif dan signifikan 
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antara disiplin belajar terhadap hasil belajar, dan terdapat pengaruh positif 

dan signifikan antara kreativitas belajar dan disiplin belajar terhadap hasil 

belajar 

 Pada umumnya setiap sekolah pasti menginginkan siswanya memiliki 

hasil belajar yang baik,karena dengan hasil belajar yang baik dapat 

meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Untuk  itu, sekolah harus 

memperhatikan kreativitas belajar dan disiplin belajar siswa. Dengan  

kreativitas belajar yang baik maka mampu menciptakan gagasan,ide, dan 

mampu menyelesaikan masalah dengan baik,selain itu siswa tersebut 

mampu berpikir menemukan cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan 

segala sesuatu di sekolah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

Sedangkan dengan disiplin belajar yang baik maka siswa  tersebut akan 

mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku disekolah, dan lebih 

tertib dalam mengikuti semua pelajaran didalam kelas 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh implikasi yang 

menunjukkan bahwa kreativitas belajar dan disiplin belajar dapat memicu 

hasil belajar siswa. Karena dengan kreativitas belajar dan disiplin belajar 

yang baik, pada akhirnya hasil belajar siswaakan semakin tinggi  

C. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka 

penelitimemberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

untukmasukan yang bermanfaat, yaitu: 
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1) Siswa diharapkan mampu untuk menjaga dan meningkatkan 

kreativitas siswa, terutama meningkatkan keaslian atau 

originalitassiswa. Karena jika siswa mampu mengerjakan tugas 

sendiri tanpa bantuan ataupun mencontek tugas orang lain ,  akan 

mudah bagi siswa untuk meningkatkan belajarnya sehingga hasil 

belajar siswa baik. 

2) Guru diharapkan dapat bersikap tegas kepada  siswa didalam 

belajar disekolah, dengan menegur siswa jika gaduh atau tertidur 

saat pelajaran berlangsung, memberikan punishment apabila siswa 

datang terlambat. Karena dengan begitu, siswa akan terbiasa 

disiplin didalam kelas selama proses pembelajaran.  

3) Pihak sekolah diharapkan ikut membantu mendorong siswa 

menciptakan kreativitas belajar yang baik dan disiplin yang baik, 

terutama untuk memperhatikan semua guru dan staff serta 

siswa/siswi untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada disekolah, 

sehingga tercipta lingkungan berdisiplin tinggi 

4) Bagi penelitian selanjutnya, agar meningkatkan kualitas 

penelitianlebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan kreativitas 

belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar. Diharapkan 

penelitianselanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian ini 

dengan caramenambah subjek penelitiannya maupun variabel lain 

yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil belajar. Sehingga 
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penelitian selanjutnya dapat lebih bervariasi dan beragam, dengan 

demikian kesimpulan yang diperoleh lebih menyeluruh. 

 


