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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah penelitian ini yang 

dikemukakan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengujian 

hipotesis, dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Gambaran umum mengenai tingkat pemahaman siswa kelas X program 

keahlian teknik gambar bangunan tentang penggunaan dan perawatan sarana 

prasarana pembelajaran di SMKN Rajapolah tergolong dalam kriteria 

sedang. 

2. Gambaran umum mengenai perilaku siswa kelas X program keahlian teknik 

gambar bangunan tentang penggunaan dan perawatan sarana prasarana 

pembelajaran di SMKN Rajapolah tergolong dalam kriteria kurang baik. 

3. Tingkat pemahaman tidak berpengaruh terhadap perilaku siswa kelas X 

program keahlian teknik gambar bangunan dalam penggunaan dan 

perawatan sarana prasarana pembelajaran. 

 

B. Saran 

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberi beberapa saran yang diperoleh 

dari hasil analisis data sebagai suatu pertimbangan dalam peningkatan 

pemahaman dan perilaku siswa dalam penggunaan dan perawatan sarana 

prasarana. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut : 

 

1. Ditujukan untuk pihak sekolah 

Melihat hasil analisis data yang menunjukan bahwa siswa kurang 

memahami bahwa sarana prasarana yang ada harus dirawat bersama dan siswa 

kurang memiliki perhatian dalam penggunaan sarana prasarana. Ada baiknya, 

pihak sekolah senantiasa memberlakukan aturan atau tata tertib berkenaan dengan 

hal penggunaan dan perawatan sarana prasarana pembelajaran. Sehingga perilaku 
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yang menyimpang dalam penggunaan dan perawatan sarana prasarana 

pembelajaran dapat diminimalisir.  

 

2. Ditujukan untuk siswa 

Pemahaman berasal dari pengetahuan yang didapatkan, dengan tingkat 

pemahaman yang dapat di kategorikan sedang dan perilaku yang cukup baik ini, 

alangkah baiknya jika siswa mau mencari kebenaran dari apa yang dipahami 

secara langsung, baik itu bertanya ke guru, BP, ataupun ke orang tua di rumah. 

 

3. Ditujukan untuk peneliti lainnya di masa yang akan datang 

 Untuk peneliti yang berminat mengkaji lebih luas serta ingin mendalami 

lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan ini, sebaiknya 

menggunakan responden dengan umur yang beragam. 

 


