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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara efikasi diri dengan 

kesiapan kerja siswa Kelas XII Program Keahlian Teknik Kendaraan 

Ringan SMK Muhammadiyah 1 Sleman yang ditunjukkan dengan nilai 

        sebesar 0,348 pada taraf signifikansi 5% (        >       ) yaitu 

0,348 > 0,244; dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,121 atau 

berkontribusi  sebesar 12,1%. Serta         (2,899) >        (2,000) atau 

Sig. (0,005) < 0,05. 

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara prestasi praktik kerja 

industri dengan kesiapan kerja siswa Kelas XII Program Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 1 Sleman yang ditunjukkan 

dengan nilai         sebesar 0,438 pada taraf signifikansi 5% (        > 

      ) yaitu 0,438 > 0,244; dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,192 atau berkontribusi sebesar 19,2%. Serta         (3,805) > 

       (2,000) atau Sig. (0,000) < 0,05. 

3. Terdapat hubungan positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

efikasi diri dan prestasi praktik kerja industri dengan kesiapan kerja siswa 

Kelas XII Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK 

Muhammadiyah 1 Sleman, yang ditunjukkan dengan nilai         sebesar 
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10,694 pada taraf signifikansi 5% (        >       ) yaitu 10,694 > 3,15; 

koefisien korelasi (r1,2) sebesar 0,513 dan (R
2
) sebesar 0,263 atau 

berkontribusi sebesar 26,3%. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat 

hubungan positif antara efikasi diri dan prestasi praktik kerja industri dengan 

kesiapan kerja siswa. Hal ini berarti bahwa kesiapan kerja siswa sebagian 

ditentukan oleh efikasi diri dan prestasi praktik kerja industri. Ketika siswa 

memiliki efikasi diri dan prestasi praktik kerja industri yang tinggi maka 

secara tidak langsung akan mendorong siswa tersebut untuk mempunyai 

kesiapan kerja yang lebih baik. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian hubungan efikasi diri dan prestasi praktik 

kerja industri dengan kesiapan kerja siswa Kelas XII Program Keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 1 Sleman termasuk 

dalam kategori tinggi, sehingga diharapakan sekolah dapat 

mengoptimalkan efikasi diri siswa dan prestasi prakerin siswa sehingga 

kesiapan kerja siswa dapat mencapai tingkat yang paling optimal yaitu 

menjadi sangat tinggi.  
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2. Kepada siswa, dapat memanfaatkan dengan baik pelaksanaan praktik kerja 

industri, dengan mengetahuai kondisi lingkungan dunia usaha dan industri 

secara nyata sehingga mendapatkan pengalaman yang banyak sehingga 

mempunyai kesiapan kerja yang lebih baik. 

3. Penelitian ini hanya meneliti pada faktor-faktor tertentu saja, untuk itu 

diharapakan kelak bagi para peneliti selanjutnya bisa meneliti faktor 

lainnya yang menentukan kesiapan kerja siswa yang tidak dibahas pada 

penelitan ini diantaranya Informasi Dunia Kerja, Motivasi memasuki dunia 

kerja/ Bimbingan Karier, Keterampilan, Prestasi Belajar dan sebagainya. 


