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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perencanaan perangkat pembelajaran yang dikembangkan guru Kompetensi 

Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK N 1 sesuai dengan kurikulum 2013 

edisi revisi, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis perencanaan perangkat 

pembelajaran yang termasuk kategori sangat sesuai dengan nilai rata-rata 

78,67 dari nilai tertinggi ideal 92. 

2. Kesesuaian perangkat pembelajaran yang dikembangkan guru Kompetensi 

Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK N 1 sesuai dengan kurikulum 2013 

edisi revisi, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis perencanaan perangkat 

pembelajaran yang termasuk kategori sangat sesuai dengan nilai rata-rata 

111,67 dari nilai tertinggi ideal 136.  

3. Pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan pada Kompetensi Keahlian 

Elektronika Industri SMK N 1 Nanggulan sangat sesuai dengan kurikulum 

2013 edisi revisi, hal ini dibuktikan dengan hasil analisis kesesuaian 

pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam kategori sangat sesuai, yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata 86 dari nilai ideal tertinggi 100 dan pada 

pemanfaatan perangkat pembelajaran pada Kompetensi Keahlian Elektronika 

Industri SMK N 1 Nanggulan sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi, hal 

ini dibuktikan dengan hasil termasuk dalam kategori sesuai dengan nilai rata-
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rata 37,03 dari nilai ideal tertinggi 48. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dilakukan dengan sangat baik, mampu 

diterima manfaatnya oleh siswa dengan baik sehingga siswa mampu mencapai 

KI KD yang harus mereka kuasai pada pelaksanaan pembelajaran. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik untuk SMK 

N 1 Nanggulan khususnya yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 edisi revisi. 

Namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilakukan pada lingkup responden yang kecil karena hanya 

dilaksanakan pada guru mata pelajaran produktif kelas X Kompetensi Keahlian 

Teknik Elektronika Industri berjumlah 2 orang dan wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum serta siswa kelas XI yang hanya berjumlah 27 responden. 

2. Pengisian angket yang dilakukan oleh guru dan siswa tidak dapat dikontrol 

sehingga dalam pengisisan angket tidak dapat diketahui keseriusan dan 

kebenaran dalam pengisian angket yang memungkinkan penelitian ini tidak 

akurat. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Guru mata pelajaran kejuruan sebaiknya memperhatikan aspek Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran agar dalam pelaksanaannya guru melakukan 

kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP bukan RPP berdasarkan pelaksanaan 
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pembelajaran sehingga dapat dipantau secara jelas pelaksanaan 

pembelajarannya. 

2. Guru mata pelajaran kejuruan dan pihak sekolah sebaiknya memperhatikan 

aspek fasilitas pembelajaran yang berupa bahan dan peralatan 

pembelajaran/praktik, karena ketersediaannya yang terbatas sehingga perlu 

ditambah untuk jumlahnya agar pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan 

secara maksimal.  

3. Guru mata pelajaran sebaiknya memperhatikan memperhatikan aspek 

perencanaan pembelajaran dalam hal pembuatan penilaian agar dapat dipantau 

secara spesifik peningkatan kemampuan siswanya pada setiap pertemuan tidak 

hanya pada penilaian tengah semester dan akhir semester. 
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