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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan praktik industri sebesar 10,5% siswa masuk kategori sangat 

tinggi, 76% siswa masuk kategori tinggi, 9,5% siswa masuk kategori cukup, 

dan 0% rendah. Meskipun dalam hal ini sejumlah 10,5 masuk kedalam 

kategori sangat tinggi dan 76%  masuk kedalam kategori tinggi, sebagian 

besar siswa pelaksanaan praktik industrinya berkategori tinggi. 

2. Soft skill siswa sebesar 2,5% siswa masuk kategori sangat tinggi, 85,5% 

siswa masuk kategori tinggi, 12% siswa masuk kategori cukup, dan 0% 

rendah. Meskipun dalam hal ini sejumlah 2,5 masuk kedalam kategori sangat 

tinggi dan 85,5%  masuk kedalam kategori tinggi, sebagian besar siswa 

pelaksanaan praktik industrinya berkategori tinggi. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara soft skill terhadap praktik industri 

siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna. Dibuktikan 

dengan nilai Sig. = 0,028. Karena digunakan taraf signifikansi 5%, maka untuk 

nilai Sig (0,028) < α (0,05) dapat disimpulkan bahwa Ho dapat ditolak, artinya 

koefisien regresi signifikan. Adapun besarnya pengaruh soft skill terhadap 

pelaksanaan praktik industri siswa Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK 

Negeri 1 Adiwerna berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R2 = 

0,1767 yang artinya soft skill mempengaruhi pelaksanaan praktik industri 

sebesar 17,67%. Adapun sisanya yaitu pelaksanaan praktik industri dapat 

dipengaruhi oleh faktor lainya seperti kompetensi yang dimiliki oleh siswa. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan soft skill dengan praktik industri siswa Jurusan Teknik Gambar 

Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna. Hasil tersebut dapat memberikan informasi 

bahwa soft skill yang dimilki siswa selama pelaksanaan praktik industri dapat 

dijadikan sebagai obyek yang harus diamati dan diperhatikan terutama oleh 

sekolah, sehingga dapat membantu pencapaian pembelajaran khususnya 

pelajaran produktif.  

Soft skill merupakan variabel yang sangat berarti sebagai salah satu 

faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan sikap kerja siswa baik 

disekolah, dunia kerja maupun dilingkungan masyarakat. pelaksanaan praktik 

industri sangat penting bagi siswa karena disanalah siswa mulai belajar 

mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu soft skill pada siswa 

perlu diberikan secara maksimal.  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan 

yang berhubungan dengan praktik kerja industri sebagai implementasi dari 

pendidikan sistem ganda di SMK. Sekolah dapat menjalin kerja sama dengan 

industri sehingga memperluas daya tamping siswa dalam pelaksanaan praktik 

industri. Kerja sama yang terlaksana antara sekolah dengan industri sangat 

dibutuhkan untuk menyamakan kurikulum disekolah dengan kebutuhan dunia 

industri.  
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C. Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi. 

Adapun keterbatasan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya melibatkan siswa kelas XII Jurusan Teknik Gambar 

Bangunan SMK Negeri 1 Adiwerna sebagai populasi penelitian, sehinggga 

hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada responden yang lebih 

luas.  

2. Penelitian ini tidak melibatkan industri yang dijadikan tempat pelaksanaan 

penelitian karena keterbatasan waktu penelitian dan kesulitan proses 

perolehan data. 

 

D. Saran 

1. Soft skill siswa kelas XII Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 

Adiwerna termasuk kedalam kategori sedang, oleh karena itu perlu dilakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan soft skill siswa.  

2. Pelaksanaan praktik industri Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 

1 Adiwerna termasuk kedalam kategori sedang, oleh karena itu perlu 

dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan praktik industri 

siswa. Pelaksanaan praktik industri sangat penting untuk dilakukan sebaik 

mungkin oleh siswa untuk menjalin kerja sama dengan dunia industri.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lebih luas dan 

mendalam, dengan meneliti faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan 

praktik industri siswa.  


