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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis serta hasil 

pembahasaan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran tentang cara belajar  di sekolah dan di rumah dengan 

prestasi siswa jurusan Budidaya Perikanan di kelas X SMK Negeri 1 

Karangtengah Cianjur 2011-2012 bahwa Cara belajar di sekolah  dan 

di rumah berada pada  kategori cukup baik.  

2. Gambaran prestasi belajar siswa jurusan Budidaya Perikanan di kelas 

X SMK Negeri 1 Karangtengah Cianjur 2011-2012 berada pada 

kategori baik. 

3. Pengaruh cara belajar siswa (X) terhadap prestasi belajar siswa (Y) 

berada pada kategori cukup kuat.  

 

5.2  Saran 

             Dari hasil penelitian ini, sebagai saran dan 

mempertimbangkan hasil temuan baik di lapangan maupun secara 

teoritis, maka berapa hal yang dapat menjadi saran adalah sebagai 

berikut: 

    Dengan diketahui besarnya pengaruh cara belajar terhadap 

prestasi belajar siswa pada jurusan Budidaya Perikanan maka guru 
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dapat menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan seperti 

strategi, media dan metode yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar untuk merangsang dan meningkatkan cara belajar siswa di 

dalam kelas, serta guru di harapkan lebih meningkat suasana 

psikologis, interaksi belajar mengajar. Selain itu guru dapat memberi 

contoh sikap atau prilaku yang memberi teladan yang baik, seperti 

lebih disiplin, lebih rajin dan efektif supaya siswa dapat menimbulkan 

cara belajar yang baik dan efektif untuk meningkatkan kependidikan 

yang lebih baik.  

1. Bagi Siswa 

Untuk memperoleh prestasi yang maksimal pada pelajaran 

jurusan Budidaya Perikanan, maka akan lebih baik jika meningkatkan 

cara belajar dan memperbaiki cara belajarnya, seperti mengerjakan 

tugas tepat waktu, mengajukan pertanyaan ketika penjelasan dari guru 

yang belum dimengerti. Dengan memiliki cara belajar yang baik 

cendrung siswa lebih mudah dalam mengerti dan memahami materi 

pelajaran Budidaya Perikanan. 

2.  Bagi Sekolah  

Prestasi belajar pada pelajaran Budidaya Perikanan 

hendaknya selalu ditingkatkan, dengan memberi dukungan fasilitas dan 

menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik untuk tercapainya 

prestasi belajar yang lebih tinggi. 

3. Bagi Guru 
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Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa seorang guru         

dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan dan dapat menarik perhatian siswa, 

beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam usaha meningkatkan 

prestasi belajar siswa antara lain menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi, menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan 

interaktif, menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa, memberi dorongan dan semangat kepada siswa, 

membantu siswa dalam menghadapai kesulitan belajar, membantu 

siswa dalam membentuk cara belajar  yang baik.  

4. Bagi Penelitian  Lain 

Penulis mengharapkan adanya peneliti-peneliti yang lain 

yang akan mengungkap faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi 

cara belajar yang belum di ungkapakan dalam skripsi ini. Sehingga 

diharapakan hasilnya menjadi informasi tambahan bagi pembaca dalam 

mengembangkan pengajaran Budidaya Perikanan. 

 


