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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran tingkat Kekondusifan pada Mata Pelajaran 

Korespondensi di SMK Negeri 1 Bandung yang ditunjukkan oleh 

hasil penelitian menunjukan bahwa iklim sekolah yang terdiri dari 4 

(empat) indikator yaitu: lingkungan yang aman, nyaman dan tertib, 

ditunjang oleh optimisme dan harapan warga sekolah, kesehatan 

sekolah, kegiatan-kegiatan yang berpusat pada perkembangan 

peserta didik berada pada kategori tinggi, terutama pada indikator 

lingkungan yang aman, nyaman dan tertib memiliki skor tertinggi. 

Adapun indikator yang memiliki skor terendah yaitu indikator 

kesehatan sekolah, karena masih terdapat siswa yang menganggap 

bahwa kesehatan sekolah tidak terlalu penting. 

2. Gambaran tingkat Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada Mata 

Pelajaran Korespondensi di SMK Negeri 1 Bandung yang 

ditunjukkan oleh Nilai Akhir Semester Ganjil berada pada kategori 

sedang. 

3. Iklim Sekolah berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

pada Mata Pelajaran Korespondensi Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Negeri 1 Bandung. Artinya, semakin kondusif 

Iklim Sekolah maka semakin tinggi pula Prestasi Belajar Siswa. 

5.2 Saran 

Kesimpulan di atas merujuk kepada skor rata-rata setiap 

indikator, saran yang akan dikemukakan mengacu kepada indikator yang 

memiliki skor rata-rata terendah di antara yang lain untuk masing-

masing variabel. Berdasarkan hal tersebut saran yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Variabel X 

(Iklim Sekolah) termasuk dalam kategori Sangat kondusif. Dengan 

demikian, dalam variabel iklim sekolah masih ada indikator yang 

memiliki skor terendah diantara keempat indikator yang lain yaitu 
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indikator kesehatan sekolah. Dengan begitu penulis memberikan 

saran agar sekolah dapat memberikan pengarahan kepada para 

siswa mengenai pentingnya kesehatan sekolah seperti 

mendatangkan petugas puskesmas atau petugas dari Palang Merah 

Indonesia (PMI) untuk memberikan berbagai informasi pertolongan 

pertama pada kecelakaan bagi kelancaran pembelajaran di sekolah 

dan guru harus terjun langsung untuk mengecek pelaksanaan piket 

kelas setiap harinya. Jika terdapat siswa yang tidak melaksanakan 

piket kelas guru memberikan sanksi, agar upaya tersebut 

dilaksanakan oleh seluruh siswa. Selain itu, kelengkapan sarana 

juga sangat penting sebagai penunjang kegiatan kebersihan 

lingkungan sekolah demi terciptanya sekolah yang bersih, sehat, 

dan nyaman. 

2. Variabel Y (Prestasi Belajar Siswa) dalam penelitian ini 

menunjukkan kategori sedang. Pada variabel prestasi belajar ini, 

guru Mata Pelajaran Korespondensi harus menciptakan suasana 

yang nyaman bagi siswa dengan cara meningkatkan komunikasi 

guru dengan siswa, berinovasi dalam menyampaikan materi 

pelajaran agar dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. 

3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih mendalam 

mengenai iklim sekolah, dan prestasi belajar siswa diharapkan dapat 

menambah variabel dalam penelitian sesuai dengan teori dan 

dengan responden yang lebih banyak sehingga pembahasan 

mengenai iklim sekolah, dan prestasi belajar siswa akan menjadi 

lebih luas. 


