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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarakan temuan penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa deskripsi evaluasi level: 

1. Reaksi (reaction), menunjukkan bahwa peserta didik SMALB (B dan C) 

merasa senang dalam mengikuti program pebelajaran service ringan sepeda 

motor.  

2. Pembelajaran (learning), menunjukkan bahwa peserta didik SMALB (B dan 

C) mengalami peningkatan kompetensi yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran service ringan sepeda motor. 

3. Perilaku (behaviour), menunjukkan bahwa peserta didik SMALB (B dan C) 

bisa mengaplikasikan kompetensinya dalam bidang service ringan sepeda 

motor.  

4. Hasil (result), menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai peserta didik 

SMALB (B dan C) dalam pembelajaran service ringan sepeda motor. Selain 

itu peserta didik SMALB (B dan C) mempunyai keinginan dan adanya 

dorongan dari orang tua untuk bisa bekerja sesuai dengan keahliannya.  

 

B. Implikasi 

Program pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif di 

SMALB (B dan C) belum dievaluasi secara komprehensif, mulai dari 

merencanakan sampai melihat hasil dari program yang direncanakan. Evaluasi 

pembelajaran secara umum lebih banyak menekankan pada aspek penilaian 

kegiatan pembelajaran. Hasil ini kemudian dijustifikasi sebagai gambaran dari 

keterlaksanaan sebuah evaluasi program. Satu model evaluasi program yang dapat 

mengevaluasi program pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif 

adalah Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model. Model ini memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan model evaluasi program yang lain, karena sifatnya 

menyeluruh, sederhana, mudah difahami, banyak digunakan, fleksibel, berbiaya 

efektif, dan hasilnya dapat menjelaskan dengan lengkap. Maksud menyeluruh  
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adalah mampu menjangkau semua sisi dari suatu program pelatihan. Sederhana 

karena model ini memiliki alur logika yang sederhana dan mudah dipahami serta 

kategorisasi yang jelas dan tidak berbelit-belit. Sementara dari sisi penggunaan, 

model ini bisa digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam jenis program 

pelatihan dengan berbagai macam situasi. Melalui penggunaan evaluasi program 

Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model ini telah berhasil mendeskripsikan 

program pembelajaran keterampilan vokasional teknik otomotif  service ringan 

sepeda motor, mulai dari level reaksi (reaction), pembelajaran (learning), perilaku 

(behaviour) sampai hasil (result).  

 

 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi dari temuan penelitian ini ditujukan kepada: 

1. Peserta didik, selain dua keterampilan service  ringan sepeda motor yang 

telah dipelajari, peserta didik diharapkan belajar keterampilan yang lain yang 

terdapat pada service ringan sepeda motor. 

2. Guru, diharapkan dapat memecahkan masalah rendahnya hasil pembelajaran 

peserta didik dengan memperdalam keterampilan vokasional teknik otomotif 

dengan cara mengikuti pelatihan. 

3. Kepala sekolah dan pengawas sekolah, membuat rekomendasi kepada guru-

guru untuk meningkatkan keterampilan vokasional teknik otomotif dan 

membuat rekomendasi kepada yang berwenang merekrut guru untuk 

merekrut guru yang berlatarbelakang pendidikan teknik otomotif. 

4. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan penelitian 

evaluasi program sejenis pada keterampilan atau program keahlian yang lain.  

 

 


