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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Produksi Pada Jurusan 

Teknik Bangunan Di SMK N 6 Bandung yaitu : 

1. Rancangan pembelajaran belum sepenuhnya lengkap yang digunakan 

guru. Dalam penulisan format RPP juga belum sepenuhnya sesuai 

dengan format kurikulum 2013 terbaru. Dalam segi persiapan bahan 

ajar dan media pembelajaran sepenuhnya sudah matang dalam segi 

materi yang akan disampaikan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran di jurusan bangunan  kelas teknik kontruksi 

kayu dalam mata pelajaran merakit kusen pintu dan jendela dalam 

pelaksanaan sangat baik dan sesuai dengan rancangan pembelajaran 

yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan kegiatan awal, kegiatan inti dan 

akhir sesuai dengan RPP. Dalam implementasi pembelajaran berbasis 

kompetensi dan produksi juga sesuai dengan jurnal dan penilaian 

secara evaluasi yang telah dicantumkan. Pelaksanaan pembelajaran ini 

30% materi dan 70% praktikum maka dari itu kompetensi dan hasil 

produksi menjadi faktor utama. 

3. Penilaian yang digunakan guru mata pelajaran merakit kusen pintu dan 

jendela di kelas kontruksi kayu antara lain penilaian lisan, tulisan 

(ujian) , penilaian proyek work. Penilaian proyek work juga dibagi 

menjadi 2 yaitu kompetensi dalam pembuatan kusen dan produk kusen 

yang sudah jadi. Evaluasi akhir dalam mata pelajaran ini adalah 

kehadiran siswa menjadi penilai wajib, keaktifan siswa, sikap belajar, 

hasil praktikum dan hasil ujian. Evaluasi tersebut yang memastikan 

siswa dalam lulus tidaknya siswa atau naik tidaknya siswa. 

 



 

Ardi Guritno, 2016 
EVALUASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI DAN PRODUKSI PADA BIDANG 
KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN DI SMK NEGERI 6 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

64 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka ada beberapa saran 

yang diberikan dari peneliti kepada pihak guru atau responden, yaitu : 

 

1. Bagi guru, diharapkan perencanaan pembelajaran yang belum 

dilengkapi diharapkan dapat segera melengkapinya. Agar dapat 

mempermudah proses pembelajaran 

2. Bagi guru, RPP yang belum sesuai dengan format yang baru 

diharapkan segera dibuat walaupun kurikulum format tersebut sudah  

termasuk kurikulum 2013. 

3. Bagi guru diharapkan dapat mematau siswa yg kurang aktif agar siswa 

tersebut tidak bermalas-malasan diwaktu praktikum dan bisa 

mendapatkan nilai yang bagus disaat ujian.  


