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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penerapan model pembelajaran 

Modified Production Based Training pada kompetensi dasar pengembangan 

produk olahan serealia di SMK PPN Lembang, simpulan yang diperoleh sebagai 

berikut:  

1. Penerapan model pembelajaran Modified Production Based Training pada 

standar kompetensi menerapkan teknologi pengolahan menggunakan media 

penghantar panas, terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan 

berdasarkan ketercapaian sepuluh sintak yang diterapkan pada proses 

pembelajaran pada siklus I, II dan III. Tahapan pada setiap siklus sebagai 

berikut :  

a. Siklus I. Tahapan sintak yang terlaksana diantaranya, 1) Orientasi 

pembelajaran, 2) penyampaian materi mengenai media penghantar panas 

dan penggorengan, 3)pembagian kelompok praktikum, 4) perencaanaan 

profil kelompok berbasis perusahaan, 5) perancangan SOP produk/bagian 

kerja, dan 6) bimbingan disetujui oleh guru. 

b. Siklus II. Tahapan sintak yang terlaksana lanjutan siklus I diantaranya, 1) 

penyampaian materi mengenai deep frying, surface frying dan 

penyangraian, 2) lanjutan perancangan SOP produk/bagian kerja, 3) 

Analisis kebutuhan biaya dan 4) bimbingan disetujui oleh guru. 

c. Siklus III. Tahapan yang terlaksana diantaranya, 1)pelaksanaan praktikum 

pembuatan inovasi produk permen karamel sesuai dengan pembagian 

kerja, 2) analisis ekonomi dan pemasaran, 3)presentasi sederhana laporan 

praktikum berbasis perusahaan. 

2. Dalam ketercapaian sintak terdapat penambahan sintak yang perlu dalam 

mengatasi hambatan yang terjadi yakni bimbingan SOP kepada Guru. 

Penerapan model pembelajaran Modified Production Based Training dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI TPHP-2 SMK PPN Lembang. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh 3 aspek diantaraya, 

a. Ranah Kognitif. Ketercapaian hasil belajar siswa dengan nilai ketuntasan 

100% pada siklus III 

b. Ranah Afektif dengan indikator 6 sikap jiwa kewirausahaan diantaranya, 

mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakan, 

kepemimpinan, dan kerja keras mengalami perubahan pada siklus I ke 

siklus II dan III sehingga sikap siswa yang terbentuk mampu menunjukkan 

sikap kewirausahaan 

c. Ranah Psikomotor siswa pada siklus III dinilai secara deskriptif, dan 

karena pada siklus I dan II terdapat perencanaan kerja yang baik, maka 

pada siklus III semua indikator telah tercapai. Dari ketiga siklus telah 

dicapai seluruh sintak dengan baik dan aktivitas guru dan siswa terlaksana 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun guru. 

Hal ini menunjukkan model Modified Production Based Training dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran siswa SMK PPN Lembang.  

Keterampilan wirausaha siswa dinilai dengan 3 aspek penilaian hasil 

belajar, kognitif mengalami peningkatan hasil belajar melalui tes yang 

menunjukkan siswa telah menerima materi yang baik untuk menunjang 

penyelesaian proyek yang akan dilaksanakan. Dalam aspek afektif, siswa 

diidentifikasi melalu sikap kewirausahaan yang terdiri atas mandiri, kreatif, 

berani mengambil resiko, berorientasi pada tindakn, kepemimpinan, dan kerja 

keras. Dalam ketercapaian aspek tersebut, siswa telah melakukan aspek-aspek 

tersebut dan dinilai telah memiliki keterampilan wirausaha. Hal ini didukung 

dengan adanya pelaksanaan praktikum oleh siswa yang dinilai dari aspek 

psikomotor siswa yang mencakup 4 keterampilan wirausaha yakni personal 

maturity skill, entrepreneurial skill, manajemen skill, dan technical skill. 

Dalam ketercapaian ini, seluruh tim telh mencapai indikator tersebut dengan 

menunjukkan melalui indikator psikomotor praktikum. Maka dapat 
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disimpulkan dengan adanya penerapan model Modified Production Based 

Training pada siswa, mampu meningkatkan keterampilan berwirausaha 

siswa.  

3. Minat berwirausaha siswa ditinjau melalui hasil wawancara yang berdasar 

pada aspek-aspek yang meliputi penghargaan sosial yang ditunjukan oleh 

sebagai besar siswa ingin membentuk usaha dilingkungan sekitar guna 

memajukan perekonomian lingkungan tersebut, tantangan pribadi yang siswa 

tunjukkan dengan keinginan dan kesiapanuntuk membuktikan apakah mampu 

untuk melakukan usaha yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menjadi 

bos ditunjukkan dengan siswa telah memiliki strategi untuk mengatur usaha 

dan mengelola serta menyelesaikan masalah dengan baik bersama 

karyawannya suatu saat nanti, inovasi yang ditunjukkan siswa dengan 

memunculkan ide baru dan ciri khas dalam usahanya di masa depan, 

kepemimpinan ditunjukkan dengan strategi untuk mempengaruhi karyawan 

dalam menerima ide yang disarankan oleh siswa dan mendengarkan apa yang 

disarankan oleh karyawan, fleksibilitas ditunjukkan dengan waktu kerja yang 

harus sesuai dengan kesepakatan pada awal penerimaan karyawan, dan 

keuntungan dengan strategi dalam memperolah laba dengan strategi pada 

pengelolaan modal dan kerja sama dengan perusahaan yang besar. Hasil 

wawancara menunjukan adanya minat berwirausaha yang baik dari 22 siswa 

yang telah diwawancara. Hal ini menunjukkan setelah penerapan model 

tersebut siswa memiliki minat dalam berwirausaha.  

B. Implikasi dan Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai penerapan model 

pembelajaran modified production based training, maka dapat direkomendasikan 

beberapa hal berikut:  

1. Bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran Modified Production 

Based Training sebagai alternatif pembelajaran pada mata pelajaran 

praktikum pengolahan pangan, sesuai dengan program swakarya SMK PPN 
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Lembang selama 3 bulan lebih merencanakan waktu dan teknis pelaksanaan 

agar lebih efektif dan hasil optimal. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model Modified Production Based 

Training membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaannya 

sehingga efektivitas waktu yang digunakan dalam tahap perencanaan lebih 

dioptimalkan. Jumlah guru yang terlibat 1-2 orang agar dapat lebih memantau 

kerja siswa dan lebih objektif dalam penilaian siswa 

3. Perencanaan lebih memperhatikan sarana dan prasarana sebagai salah satu 

prasyarat dalam melaksanakan model modified production based training, 

agar tidak menghambat dalam keterlaksanaan 10 sintak dari model tersebut.  

 


