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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Simpulan dan rekomendasi akan diuraikan pada bab ini, yang disusun 

berdasarkan kegiatan penelitian tentang “Analisis Kemampuan Psikomotor 

Peserta Didik pada Pelaksanaan Praktik Membersihkan Sanitary Equipment di 

Edotel SMK Negeri 9 Bandung”  

A. Simpulan  

Simpulan penelitian ini dibuat berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan 

penelitian, hasil pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis kemampuan psikomotor pada tahap observation (pengamatan) 

sebagian besar peserta didik dinyatakan mampu pada prosedur pembersihan 

toilet bowl, mirror wash basin, wash basin, dinding dan lantai terkait 

menjabarkan kegunaan peralatan pembersih, menyebutkan kegunaan bahan 

pembersih dan melaporkan tingkat kekotoran.  

2. Hasil analisis kemampuan psikomotor pada imitation (peniruan) sebagian besar 

peserta didik dinyatakan mampu pada prosedur pembersihan mirror wash 

basin, dan lantai. Lebih dari setengahnya peserta didik dinyatakan tidak 

mampu pada prosedur pembersihan toilet bowl, wash basin, dan dinding terkait 

menggunakan peralatan pembersih, menggunakan bahan pembersih, dan 

mendemonstrasikan menggunakan peralatan pembersih.  

3. Hasil analisis kemampuan psikomotor pada tahap practice (praktik) sebagian 

besar peserta didik dinyatakan mampu pada prosedur mirror wash basin, dan 

lebih dari setengahnya peserta didik dinyatakan tidak mampu pada prosedur 

pembersihan toilet bowl, wash basin, dinding dan lantai terkait menginventaris 

peralatan pembersih, mengidentifikasi bahan pembersih, dan mempraktekkan 

prosedur pembersihan sesuai dengan SOP.  
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B. Rekomendasi  

Rekomendasi yang peneliti ajukan berdasarkan simpulan dari hasil 

penelitian praktik membersihkan sanitary equipment, akan dikemukan sebagai 

berikut: 

1. Guru Mata Pelajaran   

Hasil analisis pelaksanaan praktik membersihkan sanitary equipment di 

Edotel SMK Negeri 9 Bandung menunjukkan bahwa pada prosedur 

membersihkan toilet bowl, wash basin, dinding dan lantai pada tahap practice 

peserta didik dinyatakan tidak mampu sesuai dengan SOP, maka guru hendaknya 

meningkatkan pengawasan pada saat peserta didik melaksanakan praktik, 

membuat susunan SOP membersihkan sanitary equipment yang kemudian 

diterapkan di Edotel SMK Negeri 9 Bandung.  

 

2. Peneliti Selanjutnya  

Rekomendasi pada peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian 

berkaitan dengan masalah: 1) Pengaruh penerapan standar operasional prosedur 

pada kualitas praktik kerja membersihkan sanitary equipment di Edotel SMK 

Negeri 9 bandung. 2) Efektivitas pembelajaran e-learning Edmodo sebagai alat 

evaluasi pada pembelajaran public area di SMK Negeri 9 Bandung. 


