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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi, analisis data dan pembahasan pada 

keseluruhan tahapan penelitian yang dilakukan di 3 SMK Negeri di Kota 

Bandung, dapat disimpulkan bahwa: 

1) Kemampuan guru matematika SMK dalam merumuskan Indikator 

Pencapaian Kompetensi (IPK) dan tujuan pembelajaran masih tergolong 

cukup. Guru masih menemukan kendala dalam menggunakan kata kerja 

operasional (KKO) baik pada ranah pengetahuan maupun ranah keterampilan 

yang mempengaruhi pada perumusan tujuan pembelajaran yang kurang 

maksimal. Selain itu juga guru belum mampu memenuhi kecukupan jumlah 

indikator yang sesuai dengan Standar Proses dan Standar Isi Kurikulum 2013. 

2) Kemampuan guru matematika SMK dalam memilih materi, media, model dan 

metode pembelajaran secara umum sudah tergolong amat baik. Keempat 

komponen tersebut dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Namun masih ditemukan ketidakruntutan dalam menyajikan materi 

pembelajaran. 

3) Kemampuan guru matematika SMK dalam menyusun skenario pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik secara rata-rata sudah 

menunjukkan kriteria yang baik. Namun pada aspek kegiatan pendahuluan 

maupun kegiatan inti masih ditemukan penilaian yang masih tergolong 

kriteria cukup dan kurang. Skenario pembelajaran yang dirancang oleh guru 

kurang menggambarkan situasi yang akan dilaksanakan. Secara umum 

apersepsi dan manfaat dari materi ajar tidak disajikan sehingga pembelajaran 

tidak dibuat secara kontekstual baik pada kompetensi keahlian masing-

masing di SMK maupun pada kehidupan sehari-hari. Padahal pembelajaran 

matematika di SMK terletak di lingkungan sosio-kultural yang kompleks dan 

dipengaruhi oleh perbedaan nilai serta tradisi pendidikan dan kejuruan. 

Sehingga seyogyanya mengajarkan matematika pada anak SMK harus dibuat 

rill sesuai dengan konteks dunia nyata ataupun tuntutan kompetensi 
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keahliannya, karena dalam dunia kerja peserta didik akan menjadikan 

matematika sebagai alat bukan sebagai objek. Kemudian, dalam skenario 

pembelajaran pendekatan saintifik sudah dipaparkan namun kegiatan 

mengamati dan menanya kurang dimunculkan terkait dengan fakta-fakta yang 

diamati. Hal ini berpengaruh pada kegiatan berikutnya yaitu mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi/menalar, serta mengkomunikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. 

4) Kemampuan guru matematika SMK dalam merancang penilaian 

pembelajaran sudah tergolong baik. Namun beberapa dari instrumen penilaian 

yang dirancang oleh guru tidak mencakup ranah pengetahuan dan ranah 

keterampilan secara lengkap. 

5) Kemampuan guru matematika SMK dalam melaksanakan kegiatan 

pendahuluan pembelajaran secara rata-rata sudah menunjukkan kriteria yang 

baik. Namun jika ditinjau dari penilaian masing-masing masih ditemukan 

penilaian yang masih tergolong kriteria cukup dan kurang.Secara umum 

apersepsi tidak disajikan oleh guru dan pembelajaran tidak dilaksanakan 

secara kontekstual serta dimulai begitu saja tanpa adanya pengaitan materi 

yang merangsang peserta didik untuk mengamati fakta dan mengajukan 

pertanyaan tentang apa yang akan mereka pelajari. Penyampaian apersepsi ini 

berkaitan erat dengan kegiatan mengamati pada pendekatan saintifik. Jika 

guru menyajikan proses pengamatan yang baik, maka kegiatan apersepsi juga 

terlaksana dengan baik. 

6) Kemampuan guru matematika SMK dalam melaksanakan kegiatan inti  

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik secara rata-rata 

sudah menunjukkan kriteria yang amat baik. Namun ditinjau dari pendekatan 

saintifik secara tersendiri masih ditemukan penilaian yang masih tergolong 

kriteria cukup terutama pada kegiatan mengamati dan menanya. Dalam 

kegiatan inti guru masih merasa sulit dalam melaksanakan kegiatan 5M, 

karena materi yang begitu banyak, KD yang selalu berganti dari struktur 

kurikulum yang Pemerintah berikan, sedangkan mindset peserta didik tentang 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sulit diubah dan motivasi 

belajar anak SMK yang masih relatif rendah. 
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7) Kemampuan guru matematika SMK dalam melaksanakan kegiatan penutup 

pembelajaran secara rata-rata sudah menunjukkan kriteria amat baik. 

Walaupun guru masih mengalami kendala dalam aspek penilaian hasil belajar 

karena alokasi waktu. Guru sering terlalu fokus pada kegiatan inti sehingga 

mengakhiri pembelajaran dengan waktu yang sebentar dan dapat melakukan 

penilaian hanya pada salah satu ranah, tidak bisa sekaligus keduanya. 

8) Hasil belajar matematika SMK pada paket keahlian Akuntansi, Teknik 

Sepeda Motor, dan Akomodasi Perhotelan masih tergolong rendah. Peserta 

didik pada paket keahlian Akuntansi memiliki rata-rata nilai hasil belajar 

matematika paling tinggi dibandingkan 2 paket keahlian lainnya. Berdasarkan 

nilai minimal ketuntasan yang tercantum dalam pedoman dan standar 

penilaian Kurikulum 2013, hasil belajar matematika peserta didik pada paket 

keahlian Akuntansi dikategorikan baik, sedangkan pada paket keahlian 

Teknik Sepeda Motor dan Akomodasi Perhotelan dikategorikan masih kurang 

baik. 

9) Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada paket keahlian 

Akuntansi, Teknik Sepeda Motor, dan Akomodasi Perhotelan yang 

signifikan. 

10) Penguasaan kompetensi keahlian Akuntansi, Teknik Sepeda Motor, dan 

Akomodasi Perhotelan yang diambil dari hasil UNBK Kompetensi Keahlian 

menunjukkan rata-rata nilai yang cukup tinggi. Peserta didik pada paket 

keahlian Akuntansi memiliki rata-rata nilai hasil belajar pada mata pelajaran 

kejuruan paling tinggi dibandingkan 2 paket keahlian lainnya. Berdasarkan 

nilai minimal ketuntasan yang tercantum dalam pedoman dan standar 

penilaian Kurikulum 2013, penguasaan kompetensi keahlian Akuntansi, 

Teknik Sepeda Motor, dan Akomodasi Perhotelan dikategorikan baik.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, deskripsi, analisis yang diuraikan dan 

kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan tertuju 

kepada: 
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1) Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tentang Kurikulum Matematika,  

hasil penelitian ini disarankan untuk dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan bahwa pembelajaran matematika di SMK harus mendapat 

perhatian yang lebih banyak. Sebaiknya penyusunan kurikulum matematika 

SMK sebisa mungkin mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di SMK 

terutama tentang keadaan peserta didiknya. Guru sebagai pelaksana 

dilapangan masih mengalami banyak kendala terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran matematika di SMK. Kurikulum 2013 yang masih terus 

dikembangkan hingga saat ini, membuat guru harus terus melakukan adaptasi 

pada perubahan-perubahan yang ada, sehingga Pemerintahpun harus turut 

mendukung dengan melakukan sosialisasi maupun pelatihan pada guru 

tentang implementasinya di sekolah. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kepada para pihak 

pengambil keputusan dalam pendidikan kejuruan dalam rangka pengambilan 

kebijakan pendidikan kejuruan sebagai upaya peningkatan relevansi dan mutu 

pendidikan kejuruan dimasa yang akan datang yang sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 

2) Guru matematika SMK dengan berbagai paket keahlian yang berbeda, yaitu 

dengan adanya hasil penelitian ini, disarankan untuk menjadikan hasil analisis 

pembelajaran matematika sebagai gambaran implementasi pembelajaran yang 

sudah berjalan dengan baik, dapat ditiru dan dikembangkan di sekolahnya 

masing-masing dengan keadaan dan paket keahlian yang sama atau berbeda. 

3) Peserta didik SMK baik pada rumpun Akuntansi, Teknik, maupun Pariwisata, 

yaitu dengan adanya hasil penelitian ini, disarankan untuk dapat 

meningkatkan motivasi belajar agar hasil belajar baik pada mata pelajaran 

matematika khususnya atau kelompok mata pelajaran A dan B umumnya 

dapat memperoleh hasil yang maksimal juga seperti halnya hasil pada 

kelompok mata pelajaran kejuruan. 

4) Peneliti Pendidikan Matematika yang lain, yaitu dengan adanya hasil 

penelitian ini, disarankan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dunia 

SMK dan menjadikan keunikan SMK sebagai salah satu bahan untuk 

penelitian yang lebih lanjut. 


