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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengolahan 

data dan hasil penelitian. Simpulan umum darai penelitian ini menunjukan 

bahwa pendekatan production based training memberikan pengaruh terhadap 

kompetensi pembuatan batik tulis. Dari kesimpulan umum tersebut terdapat 

beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut:  

1. Pendekatan production based training di SMK Negeri 14 Bandung berada 

pada kategori cukup baik. Temuan hasil penelitian ini mengidentifikasi 

bahwa pelaksanaan production based training di SMK Negeri 14 Bandung 

sudah dilaksanakan, tetapi baru pada capaian cukup baik yang telah 

diupayakan sesuai dengan kurikulum SMK Negeri 14 Bandung. 

2. Penguasaan kompetensi pembuatan batik tulis berada pada kategori cukup 

baik, artinya peserta didik sudah mampu memilih bahan, warna, dan motif 

dengan tepat, terampil dalam penggunaan alat dan bahan, serta adanya 

perubahan sikap menjadi tekun, mandiri, dan dapat bekerjasama dengan 

baik. 

3. Pengaruh pendekatan production based training terhadap kompetensi 

pembuatan batik tulis di DPK Kria Tekstil SMK Negeri 14 Bandung 

menunjukan bahwa hasil uji hipotesis dan uji linearitas regresi diperoleh 

nilai koefisien korelasi dan regresi yang berpola linier yang positif dan 

signifikan, artinya  terdapat pengaruh yang signifikan dari pendekatan 

production based training terhadap penguasaan kompetensi pembuatan batik 

tulis di DPK Kria Tekstil SMK Negeri 14 Bandung. 

4. Hasil pendekatan Production Based Training memberikan sumbangan atau 

pengaruh kecil terhadap penguasaan kompetensi pembuatan batik tulis, 

selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Diduga 

faktor lainnya adalah minat peserta didik, sarana dan prasarana pendukung 

production based training dan pembuatan batik tulis, serta strategi 
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penyampaian materi yang dipilih oleh guru kria tekstil yang dapat 

mempengaruhi tercapainya kompetensi pembuatan batik tulis. 

B. Saran  

Hasil penelitian menunjukan bahwa  pendekatan production based 

training memberikan pengaruh kecil terhadap penguasaan kompetensi 

pembuatan batik tulis. Saran penelitian disusun berdasarkan kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian. Penulis mengajukan rekomendasi yang sekiranya 

dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi pihak yang 

berkepentingan. Saran tersebut penulis ajukan kepada: 

1. Peserta didik DPK Kria Tekstil SMK Negeri 14 Bandung  

Hasil penelitian pengaruh pendekatan production based training terhadap 

kompetensi pembuatan batik tulis hendakya: meningkatkan kemampuan 

persiapan pembuatan produk, mempertahankan kemampuan dalam proses 

pembuatan produk yang dinilai sudah cukup baik dari segi sikap, keterampilan 

dan produk yang dihasilkannya.  

2. Guru DPK Kria Tekstil SMK Negeri 14 Bandung 

Guru diharapkan untuk mengembangkan proses pengajaran dan pelatihan 

pembuatan batik tulis, memilih strategi pembelajaran individual dan kerja 

kelompok, serta lebih memotivasi peserta didik dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga peserta didik dapat 

menghasilkan produk batik yang sesuai dunia industri, karena praktek tersebut 

dapat bermanfaat bagi peserta didik saat memasuki dunia kerja. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih dalam ruang lingkup terbatas dan  masih banyak 

variabel lain yang belum diteliti. Penulis sangat mengharapkan penelitian 

ditindak lanjuti terutama meneliti tentang masalah yang berhubungan dengan 

minat peserta didik, sarana dan prasarana pendukung production based training 

dan pembuatan batik tulis, serta strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru kria 

tekstil yang dapat mempengaruhi tercapainya kompetensi pembuatan batik tulis. 


