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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di SMK Waskita Bekri, maka dapat diambil 

kesimpulan, yaitu: 

1. Kesimpulan Statistik  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemberian layanan bimbingan kelompok dengan permainan cermin dinding 

dan pasar impian dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas XI. Hal ini terbukti dari hasil pretest dan posttest, hasil perhitungan uji 

Wilcoxon, output didapat nilai z hitung adalah   -2,530. Kemudian 

dibandingkan dengan z tabel, dengan nilai α = 5% adalah 0,05=1,960. Oleh 

karena z hitung < z tabel   maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

peningkatan yang signifikan pada motivasi belajar siswa, sebelum diberi 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan dengan bimbingan kelompok. Hal ini 

menunjukkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik permainan cermin 

dinding dan pasar impian  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

XI SMK Waskita Bekri. 
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2. Kesimpulan Penelitian 

a) Layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan cermin 

dinding  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMK Waskita 

Bekri.  

b) Layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan pasar impian  

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMK Waskita Bekri. Hal ini 

ditunjukkan dari adanya peningkatan skor motivasi belajar dari  subjek 

penelitian setelah diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

permainan tersebut. 

 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di 

SMK Waskita Bekri adalah: 

1. Kepada Siswa 

Siswa yang memiliki motivasi belajar  yang  rendah,  hendaknya mengikuti 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan cermin dinding atau 

pasar impian yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. 

2. Guru BK 

Kepada guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat membantu dan 

membimbing siswa dalam meningkatkan motivasi belajar yang rendah 

dengan melakukan layanan bimbingan kelompok  dengan teknik permainan 

cermin dinding dan pasar impian . 
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3. Kepada para peneliti 

Kepada para peneliti hendaknya dapat melakukan penelitian dengan 

memasukkan faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa yang 

lain, seperti  hubungan antara interaksi sosial dengan motivasi belajar siswa.  

 


