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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka

dapat diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa implementasi perencanaan

pembelajaran berbasis kompetensi di SMK Negeri 5Bandung khususnya pada

mata pelajaran gambar bangunan gedung, secara keseluruhan komponen

perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran gambar

bangunan gedung di SMKN 5 Bandung baru mencapai sebesar 57,14% sudah

diimplementasikan, selanjutnya dari analisis tiap-tiap indikator menemukan

beberapa hal seperti yang berkaitan dengan inventarisasi jenis kompetensi

terlaksana sekitar 69,05%, menyiapkan/membagikan lembar pengajaran (job

sheet) dengan mencantumkan tujuan pembelajaran secara jelas, terlaksana sekitar

67,50%. Adapun yang berkaitan dengan rencana evaluasi meliputi; rencana waktu

evaluasi dan rencana pengujian, terlaksana sekitar 64.09%.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa implementasi komponen

pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi di SMK Negeri 5 Bandung

khususnya pada mata pelajaran gambar bangunan gedung secara keseluruhan baru

mencapai sekitar 52,38% diimplementasikan, selanjutnya dari tiap-tiap indikator

penelitian, menemukan bahwa indikator kegiatan pembelajaran sesuai dengan

program pembelajaran yang ditetapkan, terlaksana sekitar 72,62%. Kemudian
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yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis

kompetensi terlaksana sekitar68.15%.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa implementasi komponen evaluasi

pembelajaran berbasis kompetensi di SMK Negeri 5Bandung khususnya pada

mata pelajaran gambar bangunan gedung secara keseluruhan baru 52,38%

diimplementasikan, selanjutnya dari tiap tiap indikator penelitian menemukan

bahwa indikator kriteria dan perangkat penilaian, terlaksana sekitar 72,62%.

Adapun yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian terlaksana sebesar 69,29%.

Komponen-komponen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran

merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang tercapainya kuaiitas hasil

pembelajaran. Nilai-nilai tersebut di atas mengindikasikan bahwa implementasi

pembelajaran yang dilakukan pada mata pelajaran gambar bangunan gedung di

SMK Negeri 5Bandung baru dapat dikategorikan cukup terlaksana, tetapi belum

optimal secara keseluruhan.

5.2. Saran - saran

Mengacu pada hasil dan penemuan penelitian, maka saran-saran yang
diajukan adalahsebagai berikut:

Pertama, dari hasil penemuan penelitian dalam hal perencanaan

pembelajaran, baru masuk pada kategori cukup, sehingga perlu diupayakan lagi

peningkatan perencanaan seperti tujuan pembelajaran/target sasaran yang

mengacu pada kompetensi yang akan di capai dengan mengacu pada

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknoiogi.
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Kedua, komponen pelaksanaan diupayakan peningkatan yang mengacu

pada prinsip-prinsip pembelajaran kompetensi dan disesuaikan dengan kebutuhan

dan pendekatan pada proses yang dilakukan pada dunia kerja. Dalam hal ini

peningkatan fasilitas pembelajaran, peningkatan kemampuan pengajar dan

penerapan proses pembelajaran bersifat learning by doing.

Ketiga, komponen evaluasi diupayakan mengacu kepada pembelajaran

secara tuntas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sertifikat setiap materi

pembelajaran yang dapat di selesaikan oleh siswa, dengan harapan siswa dapat

termotivas: untuk berlomba dalam mencapai target yang dicapai.

Keempat, dari ketiga komponen pembelajaran masih dalam kategori

cukup, hal ini berdampak pada kuaiitas lulusan SMK yang kurang memenuhi

standar sesuai dengan tujuan didirikannya SMK tersebut. Sehingga dalam

implementasi pembelajaran perlu ada pendekatan yang mengacu kepada proses
yang adapadadunia kerja.
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