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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Gambaran kondusif tidaknya lingkungan belajar siswa  pada mata pelajaran 

produktif, kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Pasundan 

3 Bandung yang secara keseluruhan berada pada kategori cukup. Skor rata-

rata jawaban responden tertinggi berada pada dimensi  lingkungan sosial, 

sedangkan lingkungan fisik berada pada jawaban terendah, meliputi 

dimensi (1) lingkungan sosial, (2) lingkungan fisik. Hal ini mengandung 

arti bahwa menurut responden, kondisi lingkungan belajar siswa di SMK 

Pasundan 3 Bandung  pada mata pelajaran produktif, kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran di SMK pasundan 3 Bandung dikatakan cukup 

kondusif. 

2. Gambaran tingkat motivasi belajar siswa, pada mata pelajaran produktif, 

kompetensi keahlian administrasi perkantoran di SMK Pasundan 3 

Bandung secara keseluruhan berada pada kategori cukup tinggi. Skor rata-

rata jawaban responden tertinggi berada pada dimensi tingkat aspirasi yang 

hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan , sedangkan Arah sikap 

terhadap sasaran kegiatan berada pada jawaban terendah, meliputi dimensi 

(1) durasi kegiatan, (2) frekuensi kegiatan, (3) persistensi, (4) kesabaran, 

keuletan dan kemampuan dalam mengahadapi rintangan dan kesulitan 

dalam mencapai tujuan belajar, (5) devosi (pengabdian) dan pengorbanan 
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untuk mencapai tujuan belajar, (6) aspirasi yang hendak dicapai dalam 

belajar, (7) kualifikasi prestasi atau produk atau output yang dicapai dari 

belajar (8) arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan (positif atau negatif).  

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa lingkungan belajar 

siswa memiliki pengaruh sebesar 25.55%. terhadap motivasi belajar siswa,  

artinya lingkungan belajar mempunyai pengaruh yang cukup kuat yaitu 

sebesar 25.55% dan 74.45% dipengaruhi oleh faktor lain seperti cita-cita 

aspirasi siswa, kemampuan siswa dan kondisi siswa, dapat dikatakan 

apabila lingkungan belajar siswa kondusif maka motivasi belajar siswa 

akan tinggi dan sebaliknya jika lingkungan belajar siswa tidak kondusif 

maka motivasi belajar siswa pun akan rendah pula. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan  motivasi belajar yang baik dan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka harus didukung oleh 

lingkungan belajar yang baik dan kondusif. Oleh karena itu, dengan 

meningkatnya motivasi belajar  siswa, harus dibarengi dengan terciptanya 

lingkungan yang baik dan dapat mendukung kegiatan belajar siswa. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, saran 

yang dikemukakan mengacu kepada ukuran yang memiliki skor rata rata terendah 

di antara dimensi yang lain untuk masing masing variabel. Berdasarkan hal 

tersebut maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut: 

 

1. Pada variabel lingkungan belajar, hasil perhitungan dengan menggunakan 

skor rata-rata menunjukkan dimensi lingkungan fisik memiliki skor rata-
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rata terendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. Merujuk kepada hasil 

tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan lingkungan fisik di SMK 

Pasundan 3 Bandung adalah dengan menata lingkungan belajar dikelas 

dengan semenarik mungkin dimana kelas harus ditata dengan baik ,kelas 

harus bersih, tempat duduk ditata sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

melakukan aktivitas belajar dengan baik dan kondusif serta kondisi yang 

benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran. 

2. Variabel motivasi belajar siswa, hasil perhitungan dengan menggunakan 

skor rata-rata menunjukkan dimensi Arah sikap terhadap sasaran kegiatan 

memiliki skor rata-rata terendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. 

Merujuk kepada hasil tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa adalah dengan melalui aktivitas belajar seperti 

meningkatkan keinginan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, 

memenuhi sarana penunjang belajar anak. Sarana belajar yang baik dan 

lengkap akan menciptakan rasa nyaman. Hal tersebut akan membuat 

motivasi belajar anak atau siswa lebih meningkat 

3. Pihak SMK Pasundan 3 Bandung, dalam hal ini kepala sekolah dan guru 

perlu menghimbau orang tua siswa supaya ikut mengawasi belajar anaknya. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar anak tidak melupakan kewajiban 

belajarnya. Senantiasa mewujudkan kondisi  lingkungan belajar yang aman 

nyaman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga 

sekolah, kesehatan sekolah serta kegiatan yang terpusat pada peserta didik 

yang merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan nafsu dan 
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semangat belajar siswa. Sebab, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas 

belajar harus diiringi dengan lingkungan yang baik dan dapat mendukung 

kegiatan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif merupakan faktor 

pendorong yang dapat memberikan daya tarik bagi proses belajar, 

sebaliknya lingkungan belajar yang kurang menyenangkan akan 

menimbulkan kejenuhan  dan rasa bosan yang pada akhirnya akan 

menghambat semangat dan  motivasi siswa dalam belajar. 

 

 


