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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisis data yang 

telah diperoleh, baik yang bersifat teori maupun lapangan dengan pembahasan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Sarana dan Prasarana Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik di SMP Hj. Isriati Semarang” maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu : Pelayanan sarana dan Prasarana belajar SMP 

Hj. Isriati Semarang dalam kondisi yang baik. Ini terbukti dari nilai rata-rata 

yang diperoleh 66,47 berada pada interval 59 – 66. Prestasi belajar siswa SMP 

Hj. Isriati Semarang berada pada kondisi baik dengan rata-rata 78,07 yang 

berada pada interval 71 –78. 

Selain diadakan uji korelasi dengan rumus korelasi product moment, 

juga diadakan uji hipotesis melalui thitung yang dikonsultasikan pada ttabel 

dengan hasil thitung (th) = 4,58 > tt (0,05) = 2,02 dan th = 3,67 > tt (0,01) = 

2,71 sehingga diketahui pengaruh pelayanan sarana dan prasarana belajar 

terhadap prestasi belajar peserta didik adalah signifikan. 

Adapun mengenai pengaruh antara pelayanan sarana dan prasarana 

belajar dan prestasi belajar siswa, dapat ditarik kesimpulan yaitu pada taraf 

signifikansi 5%, diperoleh harga Freg = 20,982 > Ft = 5,11 dan pada taraf 1% 

diperoleh harga Freg = 20,982 > Ft =1,02. sehingga dengan demikian Freg > Ft. 

Setelah diinterpretasikan antara Freg dan Ft pada taraf signifikansi 5% dan 1% 

lebih besar dari pada Ft hasilnya adalah signifikan. 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian di SMP Hj. Isriati tentang pengaruh 

pelayanan sarana dan prasarana belajar terhadap prestasi belajar peserta didik 

di SMP Hj. Isriati Semarang, maka penulis menyarankan: 
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Untuk pihak sekolah supaya lebih meningkatkan kualitas saran dan 

prasarana terutama pelayanan pada proses belajar agar dapat mencetak 

generasi yang berpotensi dan dapat menyalurkan kereatifitasnya sebagaimana 

visi dan misi sekolah 

Untuk siswa agar lebih bersungguh-sungguh dalam belajar dan dapat 

meningkatkan prestasinya dalam bidang akademik walaupun non akademik 

apalagi ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas 

taufiq hidayah dan inayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini meskipun masih banyak terdapat kesalahan. 

Hal ini tidak lain karena sempitnya pengetahuan yang penulis miliki. 

Namun demikian mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi yang akan 

melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. 

 


