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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh signifikan teknologi pendidikan terhadap mutu 

pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel (11,846 > 

1,976). Sehingga, apabila teknologi pendidikan semakin baik maka mutu 

pendidikannya juga akan semakin baik dan sebaliknya. 

2. Terdapat pengaruh signifikan pendidikan karakter sehari-hari terhadap 

mutu pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 dan nilai thitung >  ttabel 

(10,267 > 1,976). Sehingga, apabila pendidikan karakter semakin tinggi 

maka intensi berwirausahanya akan semakin tinggi dan sebaliknya. 

3. Terdapat pengaruh signifikan teknologi pendidikan dan pendidikan 

karakter sehari-hari terhadap mutu pendidikan siswa kelas X di SMA 

Negeri 5 Kota Jambi. Dibuktikan dengan nilai F sebesar 107,968 pada 

signifikansi 0,000 serta R2 sebesar 0,602. Nilai R2 menunjukkan bahwa 

variabel intensi berwirausaha dapat dijelaskan oleh variabel teknologi 

pendidikan dan pendidikan karakter sehari-hari sebesar 60,2%. Nilai R 

juga menunjukkan nilai positif yang artinya antara teknologi pendidikan 

dan pendidikan karakter sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap 

mutu pendidikan siswa kelas X di SMA Negeri 5 Kota Jambi. 



81 
 

 
 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan 

yang ada, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa sebagai subjek dalam mencapai mutu pendidikan yang baik 

diharapkan dapat memanfaatkan teknologi pendidikan dan juga 

menerapkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

2. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana 

dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Selain itu, perlu juga adanya 

pemberian pendidikan karakter kepada para siswa secara lebih intensif. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan permasalahan yang 

sama disarankan untuk dapat memilih subjek penelitian dengan 

karakteristik yang berbeda dan dapat meneliti variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi mutu pendidikan selain variabel teknologi 

pendidikan dan pendidikan karakter sehari-hari. Sehingga dapat semakin 

mengambangkan ilmu pengetahuan. 

 


