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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem blok SMK Pangudi Luhur Muntilan 

telah berjalan dengan baik. Ditinjau dari segi pelaksanaannya yang telah sesuai tahap perencanaan, 

selengkapnya sebagai berikut:  

1. Perencanaan sistem pembelajaran blok dibuat dan dilaksanakan oleh Ketua jurusan dan guru 

produktif. Diawali kegiatan studi untuk dijadikan sumber referensi dalam membuat sistem 

pembelajaran blok. Penyusunan rencana pelaksanaan berupa jadwal matapelajaran yang 

kemudian disesuaikan dengan jumlah siswa dalam satu kelas dibagi dengan jumlah 

matapelajaran produktif/praktik sehingga akan diperoleh jumlah siswa dalam satu kelompok 

belajar.  

2. Pelaksanaan sistem pembelajaran blok berjalan lancar dengan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran sesuai jadwal matapelajaran dan beberapa kendala baik dari segi bahan, faktor 

guru, maupun murid. 

3. Kegiatan evaluasi terhadap sistem pembelajaran blok di dilaksanakan setiap akhir semester 

guna mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan sistem pembelajaran yang telah dilaksanakan 

dan diperoleh hasil berupa kendala dalam pelaksanaan sistem pembelajaran. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penyusunan proposal, penelitian dan penyusunan laporan, peneliti sudah berusaha 

untuk berhati-hati dan mengerjakan dengan teliti. Namun penelitian ini tetap memiliki suatu 

kelemahan atau keterbatasan, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 



2 

 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu SMK saja, yaitu pada teknik furniture SMK Pangudi 

Luhur Muntilan sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dengan SMK lain. 

2. Sedikitnya jumlah populasi guru yang diambil sebagai sumber data dikarenakan jumlah guru 

yang terbatas. 

 

C. Saran 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai pelaksanaan sistem 

pembelajaran blok Kompetensi Keahlian Teknik furniture agar pelaksanaan sistem pembelajaran 

blok yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga manfaat yang 

diberikan dapat terserap oleh siswa secara maksimal.  

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap guru produktif di 

Kompetensi Keahlian Teknik furniture SMK Pangudi Luhur Muntilan sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. Penambahan jumlah guru produktif di Kompetensi Keahlian Teknik 

furniture akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan sistem pembelajaran 

blok. 

 

 


