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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik kerja lapangan SMK Nasional Berbah sudah sangat baik hal ini 

ditunjukan dengan jumlah responden penelitian yang menjawab  paling banyak 

masuk pada kategori sangat tinggi sebanyak 17 siswa (65.4%), sementara 

responden yang menjawab kategori tinggi sebanyak 9 siswa (34.6%). 

Berdasarkan data yang sudah didapat, maka dapat diketahui bahwa siswa sudah 

melakukan praktik kerja lapangan dengan baik/optimal. 

2. Kesiapan kerja siswa berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dilihat pada 

jumlah responden penelitian yang menjawab paling banyak masuk pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 20 siswa (77%). Kemudian jumlah responden 

yang menjawab pada kategori tinggi sebanyak 5 siswa (19.2%), dan jumlah 

responden yang menjawab pada kategori cukup sebanyak 1 siswa (3.8%). 

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja 

siswa kelas XII Teknik Pemesinan B SMK Nasional Berbah sudah sangat baik. 

3. Hasil penelitian pengaruh PKL terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Teknik 

Pemesinan B SMK Nasional Berbah dihitung dengan menggunakan bantuan 

SPSS for Windows versi 25.0 diperoleh hasil sebesar 18.6% sedangkan 81.4% 

dijelaskan oleh berbagai macam variabel lain yang tidak dianalisis dalam 

penelitian ini. 
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B. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan implikasi dengan 

diketahui adanya pengaruh yang positif tetapi sangat kecil praktik kerja 

lapangan terhadap kesiapan kerja siswa, maka akan memberikan petunjuk bagi 

sekolah untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak industri supaya 

siswa diberikan kesempatan yang lebih banyak dalam mendapatkan 

pengetahuan, kesiapan dan keterampilan yang ada di lapangan yang mana akan 

memberikan dampak positif terhadap kesiapan kerja siswa. 

C. SARAN 

Berdasarkan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

untuk meningkatkan kesiapan kerja, diantaranya adalah: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa diharapkan mengikuti praktik kerja industri dengan sungguh-sungguh 

agar setelah lulus siswa lebih siap memasuki dunia kerja. 

b. Siswa harus memiliki ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti 

perkembangan kompetensi keahlian yang dimiliki. 

c. Siswa diharapkan berani menerima tanggung jawab secara individual 

d. Siswa diharapkan mampu bekerja sama dengan orang lain. 

e. Siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan terutama 

lingkungan kerja. 
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2. Bagi guru 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring pratik kerja lapangan dari 

pembimbing dengan cara selalu memberikan bimbingan, dorongan dan 

memantau kemampuan siswa selama praktik kerja lapangan. 

b. Memberikan informasi dunia kerja kepada siswa, dengan seminar dan 

sosialisasi mengenai dunia kerja dengan mendatangkan ahli dari Dinas 

Tenaga Kerja untuk memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

c. Memberikan informasi mengenai prospek bidang keahlian yang dimiliki 

siswa, sehingga siswa merasa termotivasi untuk menekuni bidang 

keahliannya 


