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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di 

Bab IV. Peneliti menarik hal-hal penting sebagai simpulan mengenai 

sarana dan prasarana praktik pada kelompok mata pelajaran C3 program 

keahlian teknik kendaraan ringan di SMK. Simpulan yang ditarik adalah 

sebagai berikut: 

1. Sarana praktik pada kelompok mata pelajaran C3 program keahlian 

teknik kendaraan ringan di SMK, dikategorikan layak. Hal  

tersebut ditunjukan dari keempat sarana praktik yaitu, (1) sarana 

area kerja mesin/engine otomotif,(2) sarana area kerja kelistrikan 

otomotif, (3) sarana area kerja sasis dan pemindah tenaga, (4) 

sarana penyimpanan dan instruktur serta peralatannya 

dikategorikan layak sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 

2. Prasarana praktik pada kelompok mata pelajaran C3 program 

keahlian teknik kendaraan ringan di SMK, dikategorikan kurang 

layak. Hal tersebut ditunjukan dari empat area ruangan yang 

diteliti, hanya dua ruangan yaitu area kerja kelistrikan dan ruang 

penyimpan dan instruktur yang telah memenuhi standar 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 

Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 

 

B. IMPLIKASI  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari penelitian ini 

dapat menjadi evaluasi bagi sekolah untuk terus menerus membenahi 

dan meningkatkan sarana dan prasana praktik khususnya untuk Program 

Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri Bantarkalong. 

 

C. REKOMENDASI 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

mengemukakan rekomendasi yang dapat diberian adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Pihak Sekolah 

a. Diharapkan adanya perawatan berkala terhadap sarana praktik 

supaya peralatan selalu terawat dan optimal dalam penggunaanya. 
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b. Meja kerja dan kursi kerja agar diperhatikan dalam pengadaannya 

untuk mendukung kegiatan praktikum kedepanya lebih baik. 

c. Special service tool agar diperhatikan dalam pengadaannya untuk 

mendukung kegiatan praktikum kedepanya lebih baik. 

d. Prasarana yang kurang layak hendaknya dibenahi agar terpenuhi 

sesuai standar yang telah ditentukan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian perlu direncanakan dengan matang, mengenai masalah 

yang ada di lapangan, waktu serta alatdan bahan yang akan 

digunakan di lapangan. 

b. Persiapan penelitian perlu dilakukan dengan cermat serta dapat 

terukur agar jalanya penelitian tidak terganggu karena persiapan 

yang kurang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan yang 

cakupannya lebih luas. 

  

 

 

 


