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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Hasil penelitian mununjukkan ada peningkatan nilai rata-rata kompetensi 

pada siklus I 72,81 menjadi 75,56 pada siklus II. Kemudian pada siklus III 

meningkat lagi menjadi 79,48. Besarnya peningkatan akhir yang terjadi 

adalah 6,67 % dari siklus I sampai siklus III. Besarnya peningkatan yang 

terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai kategori peningkatan yang rendah. 

Hal tersebut dikarenakan pada setiap siklus tugas yang diberikan telah 

ditingkatkan. 

2. Bentuk model pembelajaran Project-Based Learning (PBL) yang dilakukan 

pada mata diklat CAD adalah : 

a. Melakukan perencanaan tugas proyek. 

b. Memberikan kriteria penyelesaian tugas proyek (cara perencanaan gambar, 

pembuatan gambar dan penggunaan command features aplikasi CAD). 

c. Melakukan Pengorganisaisan peserta didik untuk diskusi dalam tim kerja 

dalam perencanaan gambar. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai 

fasilitator. 

d. Pelaksanaan tugas proyek oleh setiap individu peserta didik berdasarkan dari 

perencanaan yang telah didiskusikan. Guru berperan sebagai pengamat. 

e. Evaluasi terhadap hasil tugas proyek peserta didik dengan kriteria penilaian 

dan tuntutan penyelesaian tugas proyek. 
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B. Implikasi 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan model 

PBL pada mata diklat MCAD II dapat meningkatkan kompetensi menggambar 

dengan sistem CAD peserta didik. Kompetensi menggambar dengan sistem CAD 

dapat meningkat dikarenakan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran 

secara riil dan dengan hasil terukur.  

Implikasi yang terjadi dalam penelitian ini adalah implikasi praktis. 

Implikasi praktis tersebut terjadi pada peserta didik maupun guru. Implikasi-

implikasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi model PBL yang dilakukan oleh 

guru berimplikasi pada pengelolaan kelas menekankan pada interaksi aktif 

antara peserta didik–peserta didik-guru dalam mewujudkan gambar dengan 

menggunakan sistem CAD. 

2. Pelaksanaan model PBL berimplikasi pada cara peserta didik dalam membuat 

gambar dengan CAD. Implikasi ini terwujud dari perubahan pola kerja 

peserta didik yang menekankan kebenaran gambar pada bentuk gambar tiga 

dimensi, berat, volume benda berdasarkan materia,l dan lain sebagainya 

C. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan suatu penelitian harus diperhatikan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam penggunaannya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan kelas dilakukan saat akan menghadapi UN untuk peserta 

didik kelas XII. Hal tersebut menyebabkan adanya pengurangan jam 

pelajaran pada hari-hari tertentu, dampaknya adalah beberapa jadwal mata 
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diklat MCAD II pada kelas XI TP 3 terjadi pengurangan jam. Sehingga pada 

kegiatan pembelajaran tertentu ralatif lebih singkat. 

2. Pembelajaran dengan model PBL yang dilaksanakan pada mata pelajaran 

MCAD II di kelas XI TP 3 belum mencapai pembelajaran PBL yang 

dilaksanakan di bangku perkuliahan ataupun yang diterapkan negara-negara 

maju, hal tersebut berkaitan dengan sarana prasarana yang disediakan 

sekolah seperti: keterbatasan komputer, keterbatasan penggunaan internet 

di sekolah. Namun penerapan PBL dengan teterbatasan yang ada telah 

dioptimalkan secara penuh didalam kelas diantaranya adalah tugas dibuat 

sereal mungkin dapat ditemui di masyarakat atau siswa mengalaminya 

langsung kedepan hari yaitu dengan mengambil job praktik yang akan 

dikerjakan waktu blok praktik peserta didik. 

3. Pengambilan data dalam penelitian ini hanya menggunakan instrumen yaitu 

berupa tes dan lembar penialan dari tes. Sehingga pengambilan dan 

pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara mendalam dan mendetail 

sampai dengan informasi yang sekecil-kecilnya yang terkait dengan data 

penunjang. 

D. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah diungkapkan, adapun saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru pengampu mata diklat untuk menerapkan model PBL ini dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat model pembelajaran 

melalui proyek yang diberikan dalam kelas dapat memotivasi peserta didik 

untuk aktif dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 
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2. Pada kegiatan proses pembelajaran, hendaknya guru mempunyai inisiatif 

untuk membuat pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan model 

PBL. Pembelajaran yang disertai hasil pembelajaran yang terukur dapat 

memotivasi peserta didik untuk lebih semangat dalam mengikuti 

pembelajaran dengan proyek didalam kelas. 

3. Dalam proses pembelajaran diharapkan lebih berinteraksi dengan peserta 

didik. Sehingga peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dan tidak 

segan untuk menanyakan hal yang tidak diketahui oleh peserta didik saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

 


