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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini diperoleh 

beberapa kesimpulan, yaitu :  

1. Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Kompetensi Pembenihan 

Ikan Mas meliputi: persiapan, penugasan, perencanaan kegiatan,  investigasi 

dan penyajian, finishing  dan evaluasi. Metode penelitian menggunakan 

PTK (Penelitian tindakan kelas) dengan mengadaptasi model Arikunto 

(2006),  yaitu: perencanaan  tindakan, pelaksanaan  tindakan, observasi dan 

refleksi . 

2. Peningkatan  hasil  belajar siswa (Psikomotor) dalam kompetensi 

pembenihan ikan mas menunjukan perolehan skor rata-rata yang dicapai 

siswa pada siklus pertama adalah 71,9 dalam kategori “cukup terampil”. 

Selanjutnya pada tahapan siklus kedua perolehan rata-rata yaitu 85,16 dalam 

kategori “terampil”. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa dari aspek psikomotor siswa dengan penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek. 

3. Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Kompetensi 

Pembenihan Ikan Mas dapat meningkatkan kreaktifitas guru dan aktifitas 

siswa. Hal dapa dilihat dari hasil observasi aktifitas guru yaitu pada pada 

tahap pembelajaran siklus 1 dengan skor rata-rata yaitu 2,69 dan mengalami  

peningkatan pada siklus ke 2 menjadi 3,29. Peningkatan aktifitas siswa dari 

siklus I ke siklus II. Pada siklus I didapatkan nilai 83,33 % sedangkan pada 

siklus II didapatkan nilai 95,80% yang masuk pada kategori “pada 

umumnya”. Berarti terjadi peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

dengan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  demi  meningkatkan  kinerja  model 

pembelajaran  berbasis  proyek  padan  kompetensi pembenihan ikan mas  di  

kelas  XI APSDP SMKN 2  Subang, peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut:  

1. Guru  harus  senantiasa  mendampingi  siswa  dalam  pengerjaan  proyek  

agar proyek terealisasi dengan baik serta memberikan motivasi pada siswa 

agar terus semangat dalam mengerjakan proyek penugasan dari guru.   

2. Pihak sekolah hendaknya memfasilitasi setiap kegiatan pembelajaran agar 

penerapan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dapat berjalan 

optimal.  

3. Dalam dunia pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan khususnya, besar 

harapan peneliti agar Model Pembelajaran Berbasis Proyek ini dapat 

diaplikasikan pada kompetensi-kompetensi lainnya, seperti manajemen 

kualitas air, hama penyakit dan lain-lain. 

4. Masih banyak hal yang belum dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu, peneliti mengharapkan peneliti lain untuk mengadakan penelitian 

lanjutan yang sejenis dengan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil yang 

lebih meyakinkan serta sebagai sumbangan bagi guru untuk bahan kajian 

dan peningkatan mutu pendidikan 
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