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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada penggunaan program 2 shift 

padapembelajaran praktik pemesinan dapat disimpulkan: 

1. Kualifikasi Guru teknik pemesinan di SMK Pangudi Luhur Muntilan 

dinilai berada pada kategori baik. Hal tersebut berarti bahwa: (a) Latar 

belakang guru sudah sesuai dengan Mata Pelajaran Gambar Teknik, yaitu 

Jurusan Teknik Mesin; (b) Guru sudah mengikuti berbagai macam 

pelatihan, sehingga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan guru; 

serta (c) Guru sudah mempunyai pengalaman mengajar yang cukup lama, 

sehingga seiring dengan itu keterampilan guru dalam mengajar juga akan 

meningkat.  

2. Fasilitas dalam pembelajaran praktik pemesinan dinilai berada dalam 

kategori sangat baik. Keadaan ini memberi pengertian bahwa input 

fasilitas sudah sangat baik namun harus lebih di kaji lagi. Dengan fasilitas 

yang lebih baik maka proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah, dan 

hasil belajar menjadi lebih berkualitas. 

3. Pada proses pembelajaran praktik pemesinan dengan program 2 shift sudah 

sangat baik dinilai dari interaksi siswa dan guru saat memberikan 

penjelasan, guru juga sering memberikan motivasi terhadap siswa. 

4. Partisipasi siswa saat pembelajaran praktik 2 shift untuk kelas A-C 

masing-masing ada pada kategori baik. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa aktivitas belajar siswa secara umum berlangsung lancar. 
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5. Pada evaluasi product terjadi peningkatan kelulusan uji kompetensi pad uji 

kompetensi bubut yang sebelumnya 76,34% menjadi 85,30% sedangkan 

pada kompetensi fraiz yang sebelumnya 36,36% menjadi 66,20%. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk 

SMK Pangudi Luhur Muntilan, terutama berkenaan dengan pelaksanaan 

program pembelajaran Praktik pemesinan dengan menggunakan program 2 

shift. Evaluasi input menunjukkan kesiapan siswa dan fasilitas pendukung 

praktik sudah memenuhi persyaratan yang memadai dapat dilihat dari hasil 

angket yang ada pada kategori baik. 

Evaluasi process pembelajaran praktik pemesinan memberikan hasil 

yang berbeda di setiap kelasnya. Akan tetapi bila di gabung ada pada kategori 

sangat baik. Pada saat pembelajaran praktik guru juga selalu memantau 

muridnya, pada waktu penyampaian materi sudah sangat jelas, guru juga bisa 

menciptakan suasana menyenangkan dalam pembelajaran. 

Tingkat keberhasilan product sesungguhnya merupakan cerminan dari 

keberhasilan komponen suatu program. Keberhasilan tersebut tidak terlepas 

dari komponen contexs yang ada pada kategori sangat baik, input dalam 

kategori baik, process dalam kategori sangat baik. Berdasarkan 

ketercapaiannya, keefektifan program pembelajaran praktik pemesinan dinilai 

sudah efektif. Evaluasi keterlaksanaan dari komponen tersebut hendaknya 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran 

selanjutnya. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian evaluasi ini telah diupayakan secara maksimal 

agar dapat menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Akan 

tetapi dalam penelitian ini masih terdapat hambatan dan keterbatasan dalam 

pelaksanaannya, yaitu:  

1. Data penelitian yang diambil berdasarkan pengisian angket dari setiap 

responden mempunyai kelemahan. Apabila responden tidak menjawab 

dengan terbuka atau kurang mengerti maksud dari butir pernyataan maka 

informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat. 

2. Untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus mampu 

mengidentifikasi komponen program dan indikatornya, sesuai dengan 

tujuan penelitian. Namun karena disesuaikan kemampuan peneliti, maka 

penjabaran komponen dan indikator penelitian dirasa masih kurang luas 

dan rinci.  

3. Penelitian ini hanya melibatkan satu SMK, sehingga hasil yang diperoleh 

hanya untuk program yang dijalankan di SMK Pangudi Luhur Muntilan 

pada jurusan teknik pemesinan. 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dikemukakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan motivasi siswa perlu dibuat suasana kelas yang 

nyaman, tenang, dan kondusif. 

2. Untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar, guru perlu 

melakukan inovasi terhadap penyampaian pembelajaran praktik. 
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3. Selain melatih keterampilan praktik, hendaknya guru juga memperhatikan 

pembelajaran untuk pemahaman teori Pemesinan.  

4. Guru praktik dan BK hendaknya memberikan motifasi kepada siswa bila 

masuk di shift 2 hendaknya paginya digunakan untuk mengerjakan tugas/ 

belajar, agar siswa tidak ketinggalan dengan pelajaran berikutnya. 

5. Bagi pihak sekolah agar memberikan asrama untuk istirahat di saat praktik 

sampai malam bila tidak ada transportasi untuk pulang. 

6. Saat praktik di shift 2 pihak keamanan selalu memantau keamanan 

lingkungan praktik. 


