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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini membahas tentang evaluasi program teknik komputer dan 

jaringan dalam kurikulum SMKN di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Secara 

umum, penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelaksanaan program keahlian 

teknik komputer dan jaringan SMKN di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

Secara khusus untuk memperoleh data dan informasi terkait aspek konteks dengan 

kebutuhan masyarakat, aspek input dengan standar pendidikan nasional, aspek 

proses dengan dokumen kurikulum yang direncanakan dan aspek produk dengan 

tujuan yang direncanakan program keahlian teknik komputer dan jaringan di 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara umum kualitas 

pelaksanaan program keahlian teknik komputer dan jaringan SMKN di Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik. Untuk lebih mengoptimalkan 

pelaksanaan program, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh sekolah baik 

aspek internal maupun aspek eksternal. Aspek internal meliputi keadaan sumber 

daya manusia (SDM) yang perlu ditambah dan ditingkatkan, keberadaan sarana 

dan prasarana yang perlu di tambah dan diperbaharui. Aspek eksternal meliputi 

kerja sama (kemitraan) antara pihak sekolah dan pihak industri dalam 

mengembangkan kurikulum program keahlian (produktif). 

Secara khusus, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Aspek konteks berkaitan dengan latar belakang dilaksanakannya program 

telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk lebih 

mengoptimalkan pelaksanaan program keahlian, ada beberapa hal yang 

membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaan diantaranya persoalan 

kemitraan dengan pihak industri yang masih tidak jelas (abu-abu). 

2. Aspek input berkaitan dengan SDM, sarana dan prasarana, dokumen 

kurikulum telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar pendidikan 
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nasional. Penggunaan sarana dan prasarana telah dimaksimalkan selama 

program berjalan. Begitupun dengan SDM yang juga telah dimanfaatkan 

secara maksimal untuk mewujudkan tujuan program.  

3. Aspek proses yang berkaitan dengan persepsi siswa dan guru telah berjalan 

baik karena telah sesuai dengan dokumen kurikulum. Hal ini dapat dilihat 

dari respon siswa di berbagai jenjang rata-rata memberikan tanggapan cukup 

baik. Mulai dari peran guru, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi, peran guru hingga penggunaan sarana dan prasarana. Sementara itu, 

respon guru terkait pelaksanaan program juga tergolong cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari respon guru rata-rata memberikan tanggapan yang baik. 

Mulai dari pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, sampai 

dukungan sarana dan prasarana. 

4. Aspek produk/ hasil yang berkaitan dengan data hasil belajar siswa baik teori 

maupun praktik telah berjalan dengan baik karena telah sesuai dengan tujuan 

yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa yang 

telah dinyatakan lulus dengan baik secara teori maupun secara praktik.  

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Pihak sekolah harus jelas merumuskan aspek konteks program keahlian. 

Analisis tujuan, sasaran dan prioritas utama yang dibutuhkan masyarakat 

harus diutamakan. Menetapkan keunggulan program menjadi senjata utama 

serta meminimalisir kekurangan yang ada pada program keahlian. Program 

keahlian harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Olehnya itu, 

dibutuhkan kerja sama oleh pihak industri untuk mengembangkan kurikulum 

program keahlian. 

2. Pihak sekolah harus memperhatikan aspek input program keahlian. 

Mengidentifikasi latar belakang SDM yang mengajarkan program keahlian 

harus sesuai dengan program keahlian yang diajarkan. Penambahan dan 

pembaharuan harus mengikuti pasar industri.  
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3. Pihak sekolah harus memperhatikan aspek proses program keahlian. 

Pelaksanaan proses, pelaksanaan evaluasi, penggunaan sarana serta peran 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran harus dikawal dengan baik. 

4. Pihak sekolah harus meningkatkan aspek produk. Hasil yang diperoleh siswa 

harus meningkat setiap waktu. Penguasaan kompetensi keahlian harus 

ditingkatkan. 

Dengan demikian, program keahlian dikatakan efektif ketika keempat aspek 

tersebut berjalan dengan baik dan sistematis. Dan inti dari tujuan dapat tercapai 

dengan baik. 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi dalam penelitian ini berkenaan dengan hal-hal yang dipandang 

baik dan perlu untuk mengatasi permasalahan penelitian. Berdasarkan temuan dan 

pembahasan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang 

sekiranya dapat menjadi pertimbangan yang bermanfaat bagi lembaga terutama 

bagi sekolah serta bagi peneliti berikutnya yang sekiranya berminat melanjutkan 

penelitian. Adapun rekomendasi tersebut yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah  

SMK khususnya jurusan teknik komputer dan jaringan peneliti 

merekomendasikan untuk sekiranya melakukan kerja sama dengan pihak industri 

terkait pengembangan kurikulum program keahlian agars siswa ketika memasuki 

dunia kerja tidak kaget dengan keadaan. Melakukan pembenahan terhadap sarana 

dan prasarana yang memungkinkan mendukung program keahlian berjalan dengan 

baik dan efektif. Penambahan SDM dan memperjelas statusnya sehingga 

kekurangan SDM bukan lagi kendala yang dihadapi. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang sekiranya ingin melanjutkan penelitian ini atau 

ingin mengembangkan penelitian ini dengan cara yang berbeda direkomendasikan 

untuk senantiasa memperbanyak bacaan-bacaan yang terkait dengan penelitian 

evaluasi, pendidikan vokasional dan mengenai pokok permasalahan yang relevan, 

teknik analisis data yang tepat digunakan serta implikasi apa yang dapat diberikan 
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guna pengembangan dan peningkatan kemampuan peneliti. Baiknya peneliti 

selanjutnya mengaji tentang dampak (outcome) program keahlian. 

 


