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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data dari penelitian relvansi materi 

pelajaran teknik pemesinan di SMK dengan kualifikasi kerja industri pemesinan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat penggunaan mesin dan alat yang ada di industri berbeda dengan di 

sekolah karena di industri mesin yang digunakan relatif lebih banyak mesin 

yang berbasis komputer 60,16%. Sedangkan, mesin yang sering digunakan di 

sekolah adalah mesin konvensional 45,3%. Penggunaan alat dan mesin antara 

di sekolah dengan di industri pemesinan meliputi mesin berbasis komputer, 

konvensional dan peralatan manual. 

2. Hasil analisis relevansi menurut standar normatif pada gambar 5.6 

menunjukkan 25,1% mata pelajaran kujuruan teknik pemesinan berada pada 

kategori Sangat Relevan terhadap tugas-tugas operator di industri pemesinan. 

Sebesar 28,1% materi muatan kejuruan memiliki kriteria yang cukup relevan 

dengan tugas operator yang ada di industri dan 46,8% materi muatan kejuruan 

masih berada pada kategori kurang relevan dengan tugas-tugas operator yang 

ada di industri pemesinan. 

Sebesar 1.6% pada tanda “≈” Sangat Relevan menunjukkan bahwa tugas-tugas 

operator memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan kompetensi dasar materi 

kejuruan yang diajarkan di sekolah. Pada tanda “+” Cukup Relevan terdapat 

19.5% mata pelajaran yang diajarkan disekolah memiliki kuantitas yang terlalu 
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banyak bila dibandingkan dengan kebutuhan tugas-tugas operator di industri. 

Sedangkan, sebesar 35.2% tanda “-“ Kurang Relevan mengindikasikan jika 

materi yang diajarkan di sekolah masih belum memenuhi kebutuhan cakupan 

tugas-tugas operator di industri pemesinan. Hasil relevansi menunjukkan jika 

kompetensi yang ada di sekolah tidak relevan dengan tugas-tugas yang ada di 

industri.  

3. Cakupan materi pelajaran teknik pemesinan (dasar bidang keahlian, dasar 

program keahlian dan kompetensi keahlian) pada kurikulum 2013 yaitu 

terdapat 12 mata pelajaran dengan total kompetensi sebanyak 212 kompetensi. 

Mata pelajaran tersebut terdiri dari Fisika, Kimia, Gambar Teknik, Simulasi 

Digital, Teknologi Mekanik, Kelistrikan Mesin dan Konversi Energi, 

Mekanika Teknik dan Elemen Mesin, Teknik Gambar Manufaktur, Teknik 

Pemesinan Bubut, Teknik Pemesinan Frais, Teknik Pemesinan Gerinda dan 

Teknik Pemesinan CNC. Cakupan tugas-tugas operator di industri pemesinan 

berjumlah 215 tugas dari 14 jenis operator di unit produksi. Operator tersebut 

yaitu Tool maker, Operator CNC Potong Pipa Laser, Operator CNC Potong 

Plat Laser, Operator CNC Punch, Operator Bending, Operator Press, Operator 

Bor, Operator Punch, Operator CNC Roll, Operator Circle saw, Operator CNC 

Potong Plat, Operator Mesin Frais, Operator Mesin Bubut, Operator CNC 

Turning/Polygym. Cakupan tugas-tugas operator di industri dari hasil job 

analysis menunjukkan bahwa mata pelajaran teknologi mekanik memiliki 

tingkat relevansi tertinggi yang ditunjukkan dengan 49,02% Sangat Relevan 

dengan tugas-tugas di industri pemesinan. Kedalaman dan keluasan mata 



112 
 

pelajaran teknologi mekanik, porsinya sudah sesuai dengan kebutuhan tugas-

tugas operator di industri pemesinan. Pada pelajaran teknik pemesinan frais 

memiliki persentase yang tinggi sebesar 65,97% pada kategori Kurang 

Relevan. Hasil analisis GED menunjukkan fenomena kesenjangan yang besar 

berdasarkan level reasoning, mathematic, dan language antara mata pelajaran 

teknik pemesinan frais dengan materi yang dibutuhkan di industri pemesinan.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat dimunculkan 

implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil analisis relevansi standar normatif menunjukkan 25% materi kejuruan 

sangat relevan dengan tugas operator yang ada di industri. Implikasi dari hasil 

analisis tersebut menunjukkan tidak perlu adanya perubahan kompetensi dalam 

mata pelajaran karena kebutuhannya sudah memenuhi tugas-tugas yang ada di 

industri pemesinan. 

2. Hasil analisis relevansi standar normatif menunjukkan 28% materi kejuruan 

cukup relevan dengan tugas operator yang ada di industri. Hal tersebut 

menunjukkan implikasi bahwa perlu dilakukannya perbaikan kompetensi 

materi kejuruan yang disesuaikan dengan tugas-tugas operator yang ada di 

industri pemesinan. 

3. Hasil analisis relevansi standar normatif menunjukkan 47% materi kejuruan 

kurang relevan dengan tugas operator yang ada di industri. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, implikasinya berupa perubahan dan penyesuiaian kembali 
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kompetensi yang belum sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas operator di 

industri pemesinan. 

 

C. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka saran yang dapat 

disampaikan dari penelitian relevansi materi kejuruan teknik pemesinan di SMK 

dengan kualifikasi kerja di industri pemesinan sebagai berikut: 

1. Perlu meningkatkan materi pelajaran yang lebih mengarah ke kebutuhan tugas 

yang ada di industri. Melakukan perbaikan materi maupun perbaikan sistem 

belajar/praktek di sekolah. 

2. Perlu melakukan pertimbangan penggunaan mesin/equipment yang 

disesuaikan dengan perkembangan teknologi, baik mesin atau alat 

konvensional maupun yang sudah komputerisasi dengan software simulasi 

sebagai pendukung.  

3. Perlu dilakukan pengurangan kompetensi dasar yang tidak dilaksanakan dalam 

tugas-tugas operator di industri dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan 

oleh tugas operator di industri. 

4. Perlu melakukan pengembangan materi yang melatih siswa untuk 

mengembangkan proses berpikir yang kritis untuk meningkatkan pemahaman 

penalaran siswa di sekolah. 

5. Perlu membiasakan siswa melakukan perhitungan secara matematis dari yang  

sederhana kemudian ke kompleks untuk membiasakan kritis dalam berhitung, 
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sehingga siswa terbiasa dengan sistem perhitungan sebelum menerapkannya 

dalam praktek. 

6. Perlu membiasakan menggunakan istilah bahasa teknik di sekolah supaya 

siswa terbiasa dan biasa kerja dengan sikap kerja seperti di indusri. 

  


