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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa adaptasi lingkungan mempunyai 

hubungan yang positif dengan prestasi belajar siswa boarding school. Oleh karena 

itu hipotesis diterima. Sumbang efektif dari penelitian ini adalah adanya masukan 

bagi boarding school bahwa adaptasi lingkungan yang semakin baik pada siswa 

boarding school akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

6.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan tersebut, 

maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak SMA Semesta 

Peningkatan kemampuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya 

bisa dilakukan dengan lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar 

kelas sehingga lebih mampu menempatkan diri. SMA Semesta sebaiknya 

memberikan masa orientasi belajar mengajar yang lebih lama sehingga 

dapat meningkatkan pengenalan siswa bagi lingkungannya tersebut. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti sebaiknya meneliti mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa boarding misalnya kecerdasan emosi atau dukungan 

sosial. 
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6.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah  

1. Ketidak seriusan siswa pada pengisian data diri siswa. Dan skala penelitian 

hanya dapat diberikan oleh guru yang sedang melakukan kegiatan belajar 

mengajar, sehingga peneliti tidak dapat memperhatikan secara langsung 

saat pengisian skala. Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya peneliti 

dapat berkoordinasi dengan kepala sekolah agar peneliti dapat 

memperhatikan dan mengawasi secara langsung saat pengisian skala 

berlangsung. 

2. Kelemahan dari uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tidak menggunakan part whole sehingga nilai koefisien korelasi menjadi 

overestimated (kelebihan bobot). Kelebihan ini dapat terjadi karena skor 

item diikutsertakan sebagai komponen skor total sehingga membuat 

koefisien korelasi menjadi lebih besar. 
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