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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dan 

diharapkan memenuhi tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sikap siswa terhadap perubahan satus sekolah di SMK PU berada pada 

kategori baik, artinya secara umum responden baranggapan bahwa 

perubahan status sekolah merupakan suatu stimulusnya untuk memberikan 

respon yang baik.  

2. Gambaran umum mengenai pemahaman siswa dalam perubahan status 

sekolah di SMK PU Negeri Bandung berada pada kategori baik, artinya 

secara umum responden sangat memahami SMK PU saat masih berstatus 

swasta maupun SMK PU setelah bersatus negeri. 

3. Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

pemahaman siswa mengenai perubahan status sekolah berpengaruh terhadap 

sikap siswa pada perubahan status sekolah. Dengan pengaruh positif dan 

signifikan, artinya jika pemahaman siswa mengenai perubahan status 

sekolah sangat baik, maka akan meningkatkan respon sikap yang lebih baik. 
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B. Saran 

Untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut di masa yang akan 

datang, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada semua pihak yang bersangkutan, yaitu: 

1. Bagi sekolah, memberikan sosialisasi mengenai perubahan status sekolah 

pada siswa yang mengalami perubahan tersebut agar siswa mampu mehami 

dan mampu beradaptasi dengan mudah pada perubahan tersebut. 

2. Bagi siswa, lebih mengeksplorasi pengetahuan mengenai status sekolah, 

agar lebih memahami dan menguasai pengetahuan tentang status sekolah. 

Diharapkan pemahaman tersebut dapat memberikan respon positif terhadap 

sikap siswa. 

3. Penelitian lain mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan sikap siswa 

dapat diajukan di penelitian selanjutnya agar dapat meningkatkan sikap 

positif pada siswa.  

4. Bagi guru dan staf penyedia jasa, agar mengadakan pengayaan khusus 

dalam memberikan pemahaman pada siswa mengenai perubahan status 

sekolah agar siswa lebih memahami dan dapat menerima, serta memberikan 

respon positif pada kondisi baru tersebut. 

5. Bagi pembaca, semoga karya tulis ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bagi penulis lainnya yang ingin 

melanjutkan penelitian ini semoga penelitian ini dapat menjadi sumber yang 

baik serta dapat dikembangkan lebih lanjut. 
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