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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

 Dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data 

terselesaikan, penelitian mengenai “Evaluasi Kesesuaian Job sheet Mata Pelajaran 

Konstruksi Bangunan di SMK PU Negeri Bandung” diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Job sheet yang ada dan digunakan pada mata pelajaran Gambar Konstruksi 

Bangunan Kelas XI di SMK PU Negeri Bandung secara keseluruhan dapat 

dikatan cukup sesuai. Hal tersebut didasari atas beberapa hal seperti 

berikut ini: 

a. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian job sheet menurut ahli materi 

yang mencakup aspek kelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek 

penyajian dan aspek manfaat pada job sheet dengan materi 

pembahasan tentang tangga memperoleh skor sebesar 108 dengan 

persentase sebesar 69,67% dan masuk kedalam kriteria sesuai. Dan 

pada job sheet  dengan materi pembahasan tentang pondasi 

memperoleh skor sebesar 111 dengan persentase 71,61  dan masuk 

kedalam kriteria sesuai. Dapat disimpulkan bahwa job sheet  dengan 

materi pembahasan tentang tangga dan pondasi  yang digunakan di 

SMK PU Negeri Bandung masuk dalam kriteria sesuai. 

b. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian job sheet menurut ahli media 

yang mencakup aspek tampilan, aspek kemudahan penggunaan, aspek 

konsistensi, aspek format dan aspek kegrafikan pada job sheet dengan 

materi pembahasan tentang tangga maupun pondasi memperoleh skor 

sebesar 59 dengan persentase 59%. Dapat disimpulkan bahwa job 

sheet dengan materi pembahasan tentang tangga maupun pondasi yang 

digunakan di SMK PU Negeri Bandung masuk dalam kriteria sesuai. 
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2. Job sheet yang sesuai 

Job sheet dapat dikatakan sesuai jika didalam nya terkandung 

beberapa komponen seperti judul, KD yang akan dicapai, waktu 

penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan 

yang harus dikerjakan.  

Kenyataannya di SMK PU Negeri Bandung job sheet yang 

digunakan masih kurang memenuhi standar job sheet yang dibuat oleh 

Depdiknas. Ada beberapa komponen job sheet yang masih kurang sesuai, 

seperti alat dan bahan yang belum lengkap, keterangan waktu penyelesaian 

tugas yang tidak tercantum pada job sheet, dan langkah kerja yang sama 

sekali tidak tercantum pada job sheet. 

 

5.3 Rekomendasi 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditindak lanjuti kembali 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga dapat menjadi pertimbangan bagi 

beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Mengingat penelitian yang 

dilakukan tidak terlepas dari keterbatasan penulis, maka penulis memberikan 

rekomendasi sebagai berikut 

1. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat mengembangkan job sheet yang sudah ada agar 

terciptanya job sheet yang sesuai dengan standar SMK sehingga dapat membuat 

peserta didik semangat mengerjakan tugas dan memahami materi yang dibahas 

saat proses belajar di mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan. 

2. Bagi Guru 
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Melalui penelitian ini, diharapkan untuk menjadi respon positif, mengingat 

pentingnya media pembelajaran job sheet pada mata pelajaran Gambar 

Konstruksi Bangunan Kelas XI di SMK PU Negeri Bandung. 

 

 

3. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan bagi peneliti yang ingin mengulas, 

mengkaji dan menelaah kembali secara lebih luas dan mendalam yang 

berhubungan dengan penelitian ini, sebaiknya peneliti menggunakan  

instrumen yang berbeda untuk mendapatkan hasil penelitian baru sebagai 

pembanding. 
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