
BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bab ini akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang

didasarkan pada pembahasan yang teiah dilakukan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran sistem _/«// day

school di SMK Negeri 6 Bandung jurusan Teknik Mesin dan mengenai persepsi

siswa SMK Negeri 6 Bandung jurasan Teknik Mesin terhadap pembelajaran

sistemfull dayschool penulis uraikan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan pembelajaran sistem fidl day school yang ada di

SMK Negeri 6 Bandung jurusan Teknik Mesin yaitu adanya penambahan

jumlah jam kerja praktek dari 7,5 jam per minggu menjadi 20-24 jam per

minggu, hal ini karena pihak sekolah ingin menciptakan luiusan yang siap

kerja dan terbiasa dengan jumlah jam kerja standar industri 1700 per

tahun. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sistem full day schtxd di SMK

Negeri 6 Bandung jurusan Teknik Mesin dimulai dari pukul 07.00-17.00

kurikulum inti yangdigunakan masih mengacu pada kurikulum Depdiknas

yang pada tahap selanjutnya kurikulum tersebut dikembangkan sendiri

oleh pihak sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan

pada industri. Akan tetapi dokumen kurikulum full day school itu sendiri

masih belum berbentuk dokumen yang nyata hal ini karena jenis pekerjaan

yangdibutuhkan industri selaiu berbeda-beda sehingga dalam perencanaan

pembelajaran guru cenderung membuat sendiri prosedur pembelajaran.
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Ketersediaan fasilitas belajar praktek bagi siswa juga belum ditunjang

secara baik dari aspek keamanan.

2. Dari beberapa aspek yang diungkap seperti proses belajar mengajar, waktu

dan suasana pembelajaran juga fasilitas belajar dapat disimpulkan bahwa

persepsi siswa terhadap pembelajaran sistem full day school ini adalah

baik. Hal ini tidak tepas dari adanya minat, motivasi dan perhatian yang

besar yang ada dalam diri siswa untuk mengikuti pelajaran dan juga

didukung oleh kemampuan gumdalam menciptakan suasana pembelajaran

yang menyenangkan dan dinamis bagi siswa. Kemampuan menggunakan

metode yang bervariasi dalam mengajar yang diikuti dengan penyampaian

materi yang diselingi dengan gurauan teiah membuat siswa merasa

nyaman dan dapat dengan mudah menerima materi pelajaran yang

diberikan. Suasana belajar yang terjadi adalah lebih santai dan penuh

keakraban, membuat siswa merasa betah belajar dengan sistemfull day

school yang waktupembelajarannya lebih lama.

5.2. Saran

Dengan memperhatikan mengenai apa yang teiah diperoleh dari hasil

penelitian seperti yang teiah diutarakan di atas, berikut ini disampaikan beberapa

saran yangperlu dipertimbangkan sebagai umpan balik dan tindaklanjut bagi para

peneliti yang akan mendalami dari sisi lain mengenai masalah pada penelitian ini

atau kepada pihak-pihak yang terkait:
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1. StafPengajarSMK Negeri 6 Bandung

a. Hendaknya dokumen kurikulumfull day school dibuat secara konkrit, agar

tujuan pembelajaran menjadi lebihjelas.

b. Dalam melaksanakan pembelajaran gum hendaknya memperhatikan

kondisi siswa, suasana pembelajaran yang tidak membuat jenuh siswa

dengan waktu belajar yang lebih panjang menjadi suatu hal yang haruss

diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

c. Kelengkapan fasilitas keamanan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan

praktek hendaknya dilengkapi secara memadai agar resiko terjadinya

kecelakaan dapat ditanggapi dengan cepat olehpihaksekolah.

2. Siswa SMK Negeri 6 Bandungjurusan Teknik Mesin

a. Manfaatkanlah segala fasilitas termasuk di dalamnya prasarana pendidikan

seperti perpustakaan untuk menunjang kegiatan belajar.

b. Menjaga perhatian dan konsentrasi terhadap kegiatan pembelajaran hams

selaiu dijaga dengan baik.

3. Rekomendasi bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji lebih dalam dan

menelaah lebih luas mengenai masalah yang ada hubungannya dengan

penelitian ini, sebaiknya menggunakan instrumen yang berbeda untuk lebih

menggali aspek lainnya yang belum terungkap dalam penelitian ini, sehingga

diperoleh hasil penelitian baru sebagai pembanding.






