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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “Kesiapan 

Siswa untuk Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer Di Jurusan Teknik 

Elektronika Komunikasi SMK Negeri 1 Cimahi”, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Sebagian siswa (65%) menyatakan cukup siap secara sarana dan prasarana 

untuk melaksanakan UNBK yang ditinjau dari sebanyak 95% siswa 

mempunyai komputer/laptop, sebanyak 75% siswa mempunyai komputer 

dalam kondisi baik. Sebanyak 78,22% siswa sering menggunakan 

komputer/laptop dengan durasi waktu 1-3 jam dalam satu harinya. 

Komputer/laptop yang dimiliki oleh sebagian siswa (60%) dapat 

terkoneksi dengan internet melalui GPRS/Mobile Phone dan rata-rata 

siswa menghabiskan kuota internet >3 GB, dan sebagian kecil siswa 

(16,67%) mempunyai buku sumber mengenai materi yang diujikan dalam 

UNBK. 

2. Sebagian besar siswa (61,66%) menyatakan cukup siap secara kapabilitas 

meliputi motivasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk melaksanakan 

UNBK yang ditinjau dari sebanyak 56,67% siswa memiliki motivasi yang 

cukup. Sebanyak 51,67% siswa memiliki pengetahuan yang cukup, dan 

sebanyak 56,67% siswa memiliki keterampilan yang cukup untuk 

mengikuti UNBK. 

3. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Cimahi yang 

terdiri dari hardware dan software sangat siap berdasarkan 

rekomendasi/spesifikasi minimal yang diberikan oleh KEMENDIKBUD 

dan dalam kondisi baik. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, terdapat beberapa saran, 

diantaranya adalah: 

1. Siswa seharusnya membiasakan menggunakan komputer/laptop untuk 

mengahadapi UNBK pada tahun selanjutnya. 

2. Guru membiasakan siswa untuk menggunakan perangkat komputer dalam 

proses pembelajaran sehari-hari atau dalam pelaksanaan ujian agar 

meningkatkan keterampilan siswa terhadap pelaksanaan UNBK pada tahun 

selanjutnya. 

3. Sekolah seharusnya memberikan try out / simulasi UNBK lebih dari 1 kali 

agar siswa lebih siap untuk menghadapi UNBK. 

4. Sekolah mempertahankan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung 

UNBK agar pelaksanaan ditahun berikutnya dapat berlangsung dengan lebih 

baik lagi.  

5. Kepada  para  peneliti  di  bidang pendidikan yang  akan  melakukan  

penelitian dalam tema / objek penelitian yang sama diharapkan  agar tidak 

melihat kesiapan dari aspek sarana dan prasarana saja melainkan dari aspek 

psikologi bahkan aspek fisiologi agar kesiapan siswa bisa terlihat lebih jelas.  

 


