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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “kontribusi 

pemanfaatan sumber-sumber belajar terhadap pencapaian hasil belajar siswa 

mata diklat ilmu ukur tanah di SMK Negeri 2 Tasikmalaya”, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemanfaatan sumber belajar pada mata diklat ilmu ukur tanah setelah 

dilakukan pengolahan data didapatkan presentase rata-rata indikator 

termasuk dalam kategori tinggi 

2. Hasil belajar pada mata diklat ilmu ukur tanah termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa sebagian besar 

diatas pada nilai KKM yang ditentukan.    

3. Pemanfaatan sumber-sumber belajar memiliki kontribusi yang sangat kuat  

terhadap hasil belajar siswa sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. 

Hal ini dikarenakan hasil belajar siswa ditentukan tidak hanya oleh sumber 

belajarnya saja tapi juga faktor lain, yaitu: Faktor internal seperti 

kemampuan siswa, motivasi siswa dan lain-lain. Faktor eksternal seperti 

kualitas pengajaran, kompetensi guru, metode pembelajaran dan lain-lain. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa implikasi dan 

rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai suatu pertimbangan 

dalam peningkatan hasil belajar siswa: 

1. Bagi siswa, hendaknya lebih ditingkatkan kembali dalam memanfaatkan 

sumber-sumber belajar yang ada disekitar secara maksimal terutama 

sumber belajar yang ada di sekolah agar tercapainya hasil belajar yang 

lebih baik lagi.  
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2. Bagi guru, untuk selalu memberikan dorongan dan masukan kepada siswa 

untuk senantiasa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di 

sekolah dengan baik. 

3. Penelitian lanjutan tentang kontribusi pemanfaatan sumber-sumber belajar 

terhadap pencapaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan jumlah 

sampel yang lebih besar dan untuk pelelitian selanjutnya dapat 

diaplikasikan pada mata diklat yang lain.  


