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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “Analisis 

Kesulitan Siswa Dalam Penyelesaian Tugas Gambar Teknik Di SMK N 5 

Bandung”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Tingkat kesulitan siswa dalam penyelesaian tugas terstruktur gambar 

teknik di Jurusan Teknik Gambar Bangunan di SMK N 5 Bandung adalah 

tinggi. Diketahui bahwa faktor dominan siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan tugas gambar teknik adalah pada indikator sekolah 

penunjang penyelesaian tugas, selanjutnya indikator waktu proses belajar 

mengajar gambar teknik, indikator peralatan yang dimiliki siswa, indikator 

kondisi / ruangan, indikator disiplin waktu, indikator bakat siswa dalam 

mengerjakan tugas gambar teknik. 

Gambaran kebiasaan siswa dalam penyelesaian tugas terstruktur 

gambar teknik di Jurusan Teknik Gambar Bangunan di SMK N 5 Bandung 

adalah dalam mengerjakan tugas gambar teknik siswa mencari referensi dari 

kakak kelasnya dan perpustakaan, serta bertanya pada guru dan berdiskusi 

dengan teman saat siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas gambar 

teknik. Berkenaan dengan fasilitas sekolah yang masih kurang maka siswa 

harus bergantian menggunakan fasilitas tersebut sehingga waktu yang 

diberikan sekolah untuk mengerjakan tugas tersebut juga berkurang.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang didapat, maka 

beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi siswa, diharapkan terus berlatih dalam mengerjakan tugas gambar 

teknik agar dapat dengan mudah mengerjakan tugas gambar teknik 

dengan kemampuan sendiri dan juga melengkapi peralatan yang 

dibutuhkan. 

2. Bagi guru, metode mengajar yang diterapkan sudah cukup baik, siswa 

sudah mampu memahami. Namun waktu yang diberikan kurang, karena 

siswa harus bergantian menggunakan fasilitas yang diberikan sekolah 

maupun siswa itu sendiri. Maka dari itu diharapkan guru dapat membagi 

waktu menjadi dua shift, agar mampu memanfaatkan waktu sebaik-

baiknya. 

3. Bagi lembaga atau pihak sekolah, dapat melengkapi sarana dan fasilitas 

untuk menunjang penyelesaian tugas gambar teknik yang cukup untuk 

satu kelas. 

 


