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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menurut persepsi siswa teknik pemesinan tentang proses pembelajaran di 

SMK Nasional Berbah Sleman dinyatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat 

dari variabel proses pembelajaran dengan nilai persentase 76%  dari yang 

diharapkan.  

2.  Menurut persepsi siswa teknik pemesinan tentang kelayakan sarana 

bengkel di SMK Nasional Berbah Sleman dinyatakan sudah baik. Hal ini 

dapat dilihat dari variabel kelayakan sarana dengan nilai persentase 66% 

dari yang diharapkan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

diuraikan, penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut: 

1. Dengan ditemukannya hasil persepsi siswa yang beranggapan bahwa 

proses pembelajaran sudah baik, akan tetapi ada pula kekurangan yang 

menyebabkan kurangnya kinerja guru secara maksimal. Kekurangan 

tersebut bisa karena kinerja guru yang kurang maksimal dalam 

memberikan pengarahan, bimbingan maupun pengawasan kepada anak 

didiknya. Maka pihak sekolah perlu mengupayakan peningkatan-

peningkatan agar terus memperbaiki alat maupun mesin dan dapat 

memberikan hasil prestasi belajar yang baik  
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2. Dengan ditemukannya hasil persepsi siswa yang beranggapan bahwa alat 

dan mesin yang mereka pakai untuk praktik sudah memadai, akan tetapi 

ada pula kekurangan yang menyebabkan alat tersebut tidak layak. 

Kekurangan tersebut bisa karena umur alat yang sudah tua dan rentan 

terhadap kerusakan. Maka dari itu maintenance alat dan mesin perlu 

dilakukan agar alat tersebut tetap layak dipakai untuk praktik. Maka 

pihak sekolah perlu mengupayakan peningkatan-peningkatan agar terus 

memperbaiki alat maupun mesin dan dapat memberikan prestasi belajar 

yang baik. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

diuraikan, penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut: 

1. Pengukuran variabel penelitian Hubungan Proses Pembelajaran, 

Kelayakan sarana dan prasarana Terhadap Prestasi belajar hanya 

menggunakan instrumen kuesioner yang disusun oleh peneliti, sehingga 

referensi untuk penyusunan kuesioner sangat terbatas. Dengan penyusunan 

kuesioner, maka variabel yang diukur hanya sebatas pada indikator-

indikator variabel secara umum yang mampu diukur oleh peneliti. 

Sedangkan aspek-aspek untuk pengembangan aspek hard skill (keahlian) 

siswa Jurusan Teknik Pemesinan SMK Nasional Berbah Sleman itu sangat 

banyak dan luas. Oleh karena itu, hasil yang dimunculkan pada aspek-

aspek yang digunakan dalam indikator ini menimbulkan dugaan bahwa 

variabel penelitian masih perlu diteliti dan dikaji lebih dalam lagi. 
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2. Penelitian ini masih terbatas pada waktu pengerjaan. Karena penelitian 

yang digunakan ini adalah penelitian survei, maka dibutuhkan waktu yang 

lama dalam penyusunan instrumen secara matang. Untuk membatasi 

waktu penyusunan instrumen, maka peneliti hanya menyusun instrumen-

instrumen yang hanya menyangkup aspek-aspek umum dalam variabel 

penelitian. 

3. Penelitian ini menggunakan analisis perhitungan statistik secara manual, 

kalkulator, dan menggunakan bantuan program komputer Microsoft Excel. 

Oleh karena itu, dalam melakukan analisis perhitungan statistik perlu 

memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini dilakukan agar peneliti 

mengetahui dengan pasti proses perhitungan secara sebenarnya tanpa 

bantuan program komputer statistik yang lebih canggih. 

4. Jumlah sampel yang dibatasi dalam penelitian ini adalah siswa Jurusan 

Teknik Pemesinan SMK Nasional Berbah Sleman kelas, X TP, dan XI TP. 

Oleh karena itu perlu dikembangkan penelitian dengan sampel yang lebih 

besar yaitu seluruh siswa SMK Nasional Berbah Sleman untuk 

mendapatkan hasil yang lebih realiabel mengenai Proses pembelajaran dan 

kelayakan sarana prasarana untuk mengetahui seberapa tingkat prestasi 

belajar siswa SMK Nasional Berbah Sleman. 

D. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran yaitu : 
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1. Pihak sekolah, terutama guru SMK Nasional Berbah Sleman agar 

memperhatikan dan terus meningkatkan aspek-aspek karakteristik guru 

yang dinilai rendah oleh siswa yaitu pada aspek/komponen pengawasan, 

bimbingan dan pengarahan untuk dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran pada guru itu sendiri sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas. 

2. Pihak sekolah, komite sekolah dan pimpinan SMK Nasional Berbah 

Sleman agar memperhatikan sarana dan prasarana yang dinilai kurang dari 

segi kuantitas atau fasilitas belajar yang mempunyai kualitas yang kurang 

baik dan sangat diperlukan siswa dalam proses pembelajaran. Hal yang 

harus diperhatikan terutama alat dan mesin dan sarana prasarana agar 

siswa dapat mempunyai keterampilan yang memadai untuk masuk serta 

berani bersaing dengan sekolahan lain dalam dunia usaha/industri.  


