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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Deskripsi hasil kemandirian cenderung tinggi, aktivitas belajar cenderung 

tinggi dan hasil belajar siswa mata pelajaran TIK di kelas XII SMA Negeri 

1 Sepauk Kabupaten Sintang masuk dalam kategori tinggi. 

2. Terdapat pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran TIK di kelas XII SMA Negeri 1 Sepauk Kabupaten Sintang. 

3. Terdapat pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran TIK di kelas XII SMA Negeri 1 Sepauk Kabupaten Sintang. 

4. Terdapat pengaruh kemandirian dan aktivitas belajar secara bersama-sama  

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran TIK di kelas XII SMA Negeri 

1 Sepauk Kabupaten Sintang. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan di atas, di dapat di berikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Saran untuk penelitian selanjutnya  

Penelitian ini memberikan informasi bahwa kemandirian dan aktivitas 

belajar memberikan konstribusi tinggi terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran TIK di SMA Negeri 1 Sepauk Kabupaten Sintang. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar pada mata pelajaran TIK masih banyak 

di pengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu di harapkan dalam penelitian 

selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar pada mata pelajaran TIK menggunakan variabel selain yang di 

teliti dalam penelitian ini. 
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2. Saran bagi guru  

Dengan memahami kemandirian dan aktivitas belajar siswa memberikan 

pengaruh positif terhadap hasil belajar pada mata pelajaran TIK guru di 

harapkan untuk senantiasa menumbuhkan kemandirian dan aktivitas 

belajar siswa dengan membuat kegiatan belajar mengajar semenarik 

mungkin agar para siswa antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar dan 

memudahkan pemahaman siswa pada materi yang akan di sampaikan. 

3. Saran bagi siswa 

Dengan mengetahui kemandirian dan aktivitas belajar dapat memberikan 

dampak posiitif terhadap hasil belajar khususnya pada mata pelajaran TIK, 

di harapkan siswa belajar lebih giat, tekun, dan rajin serta memanfaatkan 

waktu-waktu yang luang dengan kegiatan yang positif seperti membaca 

buku untuk menambah wawasan. 

 


