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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data hasil penelitian yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil belajar siswa sebelum menggunakan buku saku dapat dikategorikan 

dalam predikat baik secara keseluruhan, namun tingkat kelulusan siswa 

tidak sepenuhnya baik karena masih terdapat 33% siswa yang tidak lulus 

KKM. Hal ini berbeda jika nilai ditinjau per aspek, secara kognitif hasil 

belajar siswa dapat dikatakan baik namun tidak mencapai predikat sangat 

baik. Pada aspek psikomotor, hasil belajar siswa dapat dikatakan baik 

pula, namun jumlah siswa yang mencapai predikat sangat baik masih 

rendah. Sedangkan pada aspek afektif, predikat dari hasil belajar siswa 

dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, 

kondisi awal siswa sudah baik dan dapat dikatakan cukup siap dalam 

menerima pembelajaran bilingual namun peningkatan masih sangat 

diperlukan karena hasil yang didapat belum optimal. 

2. Hasil belajar siswa setelah penggunaan buku saku baik secara keseluruhan 

maupun per aspek dapat dikategorikan dalam predikat baik, tingkat 

kelulusan siswa pun meningkat hingga 97%. Hal ini menunjukkan hasil 

penerapan buku saku yang sangat memuaskan. 

3. Terdapat kenaikan pada hasil belajar setelah diterapkannya buku saku 

dibandingkan dengan hasil belajar sebelum diterapkannya buku saku, 

secara keseluruhan, tingkat kenaikannya berada pada kategori sedang. Hal 

ini berbeda jika hasil belajar ditinjau pada aspek yang berbeda. Pada 

aspek kognitif, kenaikan nilai cukup signifikan dilihat dari nilai kenaikan 

(gain) dan dari jumlah siswa yang memperoleh predikat sangat baik, hal 

ini juga berlaku pada hasil belajar psikomotorik siswa. Namun pada aspek 

afektif, tidak terdapat kenaikan yang signifikan dan hasil belajar siswa 
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cenderung tetap. Hal ini membuktikan bahwa penerapan buku saku 

berpengaruh besar pada hasil belajar kognitif dan psikomotor namun tidak 

terlalu berpengaruh pada hasil belajar afektif. Dilihat dari kemampuan 

siswa dalam menjawab pertanyaan berbahasa Inggris, siswa pun 

mengalami peningkatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berbahasa Inggris siswa meningkat, jika hal ini 

dipertahankan dan dikembangkan, maka soft skills siswa dalam 

berkomunikasi akan sangat berguna untuk siswa dalam menghadapi 

persaingan di dunia kerja pada Masyarakat Ekonomi Asean 2015 

mendatang. 

4. Terdapat beberapa faktor penghambat dari penerapan buku saku ini, 

masalah terbesar adalah kendala bahasa yang dialami siswa dimana 

sebagian besar disebabkan siswa masih kesulitan dalam 

mengkomunikasikan kembali informasi yang mereka dapatkan dalam 

Bahasa Inggris. Tingkat pemahaman dan penangkapan informasi yang 

disampaikan dalam Bahasa Inggris pun masih perlu ditingkatkan. 

Sedangkan faktor yang menyebabkan penerapan buku saku bilingual ini 

berhasil adalah karena antusiasme, partisipasi, dan sikap siswa yang 

memang sudah baik sehingga penerapan buku saku ini tidak banyak 

mengalami kendala. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan hasil belajar 

setelah diterapkannya buku saku bilingual pada Mata Pelajaran Konstruksi 

Bangunan di SMKN 6 Bandung, maka peneliti merekomendasikan beberapa 

masukan yaitu: 

1. Bagi siswa, agar mempertahankan prestasi yang telah mereka miliki juga 

menjaga kemauan untuk belajar sehingga materi yang diajarkan, baik 

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat diserap dengan baik. 
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Untuk memahami dan mengkomunikasikan informasi dalam Bahasa 

Inggris, disarankan untuk siswa terus menggali informasi dan terus 

berlatih dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing 

siswa juga tidak ragu-ragu untuk bertanya maupun mencoba jika terdapat 

kesulitan dalam memahami maupun mencoba mengkomunikasikan 

informasi dalam bahasa asing. 

2. Bagi guru, agar dapat mempertimbangkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan agar dapat membantu menambah kualifikasi siswa dalam 

menghadapi persaingan di dunia kerja pada Masyarakat Ekomoni Asean 

2015 setelah siswa lulus. Sangat pula dianjurkan untuk mencoba 

memberikan materi dalam Bahasa Inggris sehingga hasil penelitian ini 

dapat berlanjut untuk diterapkan dalam pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, agar menyediakan fasilitas seperti Lab Bahasa yang tidak 

hanya dapat digunakan pada mata pelajaran bahasa, melaikan pada 

pelajaran lainnya. Selain itu, penyediaan bahan ajar bilingual dan fasilitas 

untuk siswa seperti internet dan komputer pun sangat dianjurkan untuk 

ditingkatkan penyediaannya sehingga siswa dapat mencari informasi 

secara mandiri untuk menunjang pembelajaran di kelas. 

4. Bagi penulis, supaya dapat mengembangkan penelitian ini agar hasilnya 

berdampak lebih luas dan manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh 

masyarakat luas khususnya siswa SMK Bangunan. 


