
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1    Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan metode demonstrasi dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dan hasil belajar produktif/kejuruan kelas X TKR SMK 

Negeri 1 Sukadana Lampung Timur. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian 

sebagai berikut : 

1. Pada kegiatan inti RPP dirancang menggunakan  desain ASSURE 

yakni menganalisis siswa, menentukan tujuan pembelajaran, 

menggunakan media dan materi, mendorong partisipasi siswa, 

evaluasi dan perbaikan dengan pendekatan K13 yang diawali dari 

siswa mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan. 

2.  Proses pelaksanaan pembelajaran diawali dari mengamati demonstrasi 

alat-alat ukur mekanik, elektrik, dan pneumatik; siswa menanya fungsi 

dan bagaimana cara pembacaan penggunaan alat-alat ukur dalam 

komponen otomotof, siswa mengeksplorasi melakukan praktik semua 

alat-alat ukur; siswa mengasosiasikan hasil praktik pembacaan alat-

alat ukur terhadap komponen otomotif; siswa mengkomunikasikan 

laporan hasil pengukuran alat-alat ukur mekanik, elektrik, dan 

pneumatik. 
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3.    Teknik penilaian  akhir siklus pembelajaran dengan metode demonstrasi 

dilakukan dengan memperhatikan nilai validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda. Nilai validitas pada siklus 1 yaitu 

sebesar 0,87, siklus 2 sebesar 0,86 dan siklus 3 sebesar 0,80. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat validitas butir soal telah mencapai 

kriteria yang sangat tinggi. Nilai reliabilitas pada siklus 1 sebesar 

0,91, siklus 2 sebesar 0,91, siklus 3 sebesar 0,85. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas butir soal mencapai kriteria 

tinggi. Tingkat kesukaran soal adalah sedang, dan memiliki daya 

pembeda yang baik. 

4.  Hasil belajar kemampuan siswa dalam penggunaan alat-alat ukur 

meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus 1 jumlah siswa yang 

mencapai nilai KKM sebanyak 65,63%, siklus 2 sebanyak 84,38% dan 

siklus 3 sebanyak 84,38%. 

 

5.2     Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

mengemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh guru dan 

pihak sekolah guna peningkatan prestasi belajar produktif/kejuruan Teknik 

Kendaraan Ringan kelas X , khususnya SMK Negeri 1 Sukadana Lampung 

Timur : 

1. Bagi siswa agar mempermudah penggunaan alat-alat ukur dapat 

dilakukan dengan memperbanyak latihan membaca dan menggunakan 
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alat-alat ukur sesuai dengan materi pembelajaran, semakin banyak 

siswa berlatih maka siswa akan memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

pembelajaran kejuruan Teknik Kendaraan Ringan. 

2. Untuk mempermudah proses pembelajaran hendaknya guru dapat 

menggunakan metode demonstrasi untuk menciptakan suasana belajar 

yang melibatkan siswa sehingga siswa menjadi aktif. Guru perlu 

mengembangkan oembelajaran dengan pendekatan menggunakan 

metode demonstrasi sebagai alternatif untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

3. Pihak sekolah selayaknya mengupayakan untuk memberikan motivasi 

kepada guru supaya selalu menggunakan media belajar khususnya 

alat-alat ukur guna peningkatan prestasi belajar kejuruan Teknik 

Kendaraan Ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


