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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analis penerapan model pembelajaran 

penerapan model Project Based Learning ( PjBL) untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada kompetensi dasar menerapkan prinsip dasar pengolahan hasil 

perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar di SMKN 4 Garut”. Simpulan 

yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran model Project Based Learning pada setandar 

kompetensi  menerapkan prinsip dasar pengolahan hasil perkebunan tanaman 

rempah dan bahan penyegar dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut di 

tunjukan berdasarkan ketercapaian 6 sintak yang di terapkan pada proses 

pembelajaran sebesar 100% terlaksana pada siklus I ,II, dan III sesuai dengan 

rujukan ahli. 

2. Hasil belajar siswa yang dinilai pada penerapan model pembelajaran project 

based learning pada kompetensi dasar menerapkan prinsip dasar pengolahan 

hasil perkebunan tanaman rempah dan bahanpenyegar meliputi aspek 

Kognitif, Afektip dan Pisokomotor. Hasil belajar siswa pada aspek Kognitif 

dapat meningkatkan jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM yaitu 27 

dari 34 orang peserta didik. Hasil belajar pada aspek sikap dikate gorikan baik 

ditandai dengan penilaian sikap pada setiap pertemuan mencapai hasil diatas 

75%. Hasil belajar pada aspek Psikomotorik masuk kategori sangat baik, 

karena nilai rata-rata keseluruhan sebesar 90,89, maka seluruh siswa 

dikatakan kompeten dalam kompetensi dasar menerapkan prinsip dasar 

pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. 
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasrkan hasil penelitian dan simpulan mengenai penerapan model 

pembelajaran Project Based Learning, maka dapat direkomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

Implikasi 

a) Model pembelajaran Project Based Learning sangat cocok digunakan pada mata 

pelajaran produktif, namun model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang 

cukup lama sehingga dalam penerapannya guru perlu mengatur durasi waktu agar 

di setiap sintak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan. 

b) Pada penerapan model Project Based Learning diharapkan guru meningkatkan 

pengetahuannya terkait dunia industri sehingga dalam penyampaian materi dapat 

terlaksana dengan baik. 

c) Penerapan model Project Based Learning menuntut guru untuk menilai kemapuan 

siswa dalam waktu yang bersamaan. 

Rekomendasi 

Model Project Based Learning ( PjBL) dapat di gunakan pada mata pelajaran 

produktip yang lainnya. 


