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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pembelajaran pada pelaksanaan praktek kerja industri mengacu pada tujuan 

diperolehnya kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai seorang 

profesional. Sehingga materi pembelajaran yang relevan antara di sekolah dan 

kebutuhan di industri, fasilitas dan prasarana yang memadai, metode 

pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dan sistem penilaian yang 

dapat mengukur kepada tingkat ketercapaian kompetensi siswa, dapat menunjang 

kepada upaya mengoptimalkan pendidikan di sekolah dengan tujuan 

terbentuknya sikap kewirausahan siswa. Adapun komponen lain yang menunjang 

adalah instruktur yang memahami dan kompeten dalam memberikan bimbingan, 

serta lingkungan kerja (belajar) yang mendukung terhadap tercapainya 

kompetensi yang diharapkan. Belum optimalnya pembelajaran karena pendeknya 

waktu praktek kerja, kemampuan belajar dan kesempatan melakukan praktek 

kerja menghasilkan tingkat kompetensi yang berbeda dengan yang diharapkan. 

2.  Manajemen pengelolaan pelaksanaan program praktek kerja industri mengarah 

pada tujuan mempersiapkan siswa sebagai tenaga kerja profesional yang 

memiliki sikap kewirausahaan. Jiwa dan kemampuan kewirausahaan 

dikembangkan sebagai bagian dari diklat kejuruan, yang  mempersiapkan siswa 

menguasai keterampilan hidup dan lebih berdaya saing, mampu membuka 

peluang penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup dan 

perekonomian masyarakat. Program-program diklat yang dirancang mengandung 
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proporsi kerja industri yang lebih besar dan diarahkan untuk meningkatkan 

kesesuaian atau relevansi antara program diklat yang dilaksanakan di sekolah 

dengan industri. Belum optimalnya manajemen pengelolaan program oleh 

sekolah disebabkan karena sekolah belum memperbaharui (up to date) data 

kebutuhan industri dan perjanjian kerja sama. 

1. Keberhasilan pembelajaran pada praktek kerja industri ditentukan oleh kesiapan 

manajemen di industri yang meliputi penyediaan fasilitas kerja, kualitas 

kemampuan instruktur dan lingkungan industri yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap perubahan dan pembentukan sikap siswa. Pembekalan khusus 

kepada siswa yang dilakukan melalui kerjasama antara sekolah dengan industri, 

sosialisasi keterampilan yang ada di industri kepada siswa dan identifikasi kepada 

dunia usaha (industri) sebelum program praktek kerja industri memberikan 

kontribusi positif bagi pelaksanaan pembelajaran dalam upaya menumbuhkan dan 

membentuk sikap kewirausahaan. Sikap percaya diri, sikap berani untuk 

mengambil resiko, sikap untuk memiliki jiwa kepemimpinan, dan sikap untuk 

terus berprestasi siswa relatif mengalami peningkatan. Selain itu melalui praktek 

kerja industri siswa memperoleh pengalaman yang bersifat manajerial, hubungan 

insani (human relationship), teknis, dan entrepreneurial, sehingga 

keterampilannya dalam beradaptasi, berkomunikasi, mencari dan mengolah 

informasi serta memecahkan masalah (emotional intelligence) semakin terasah. 

Belum optimalnya pelaksanaan praktek dalam upaya membentuk sikap 

kewirausahaan dalam mengatasi pengangguran disebabkan karena penempatan 

siswa yang lebih banyak pada sektor administratif belum dapat mengasah 

keterampilan siswa dalam menangkap peluang kerja. 
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2. Optimalisasi pendidikan bisnis dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan 

selain dengan diberikannya mata diklat kewirausahaan dilakukan pula melalui 

praktek kerja industri. Namun, upaya tersebut belum optimal karena sumber daya 

yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti pemanfaatan fasilitas unit 

produksi yang belum maksimal, penempatan siswa praktek kerja yang lebih 

banyak pada sektor administratif dan kurang mengarah kepada pencapaian 

kompetensi yang diharapkan, waktu praktek yang relatif sangat singkat, kualitas 

kerja sama yang kurang dan sebagian instruktur yang kurang kompeten dalam 

membimbing siswa.  

 

B. Saran 

1. Perlu ditingkatkannya pembekalan, pembimbingan, serta penambahan waktu 

pelaksanaan praktek kerja industri. Selain itu perlunya meningkatkan frekuensi 

kehadiran guru pembimbing di dunia usaha (industri), untuk memantau 

perkembangan yang terjadi pada siswa-siswanya. Begitu pula pihak industri 

bekerja sama dengan sekolah mempersiapkan instruktur yang memahami dan 

mampu memberikan bimbingan kepada siswa. 

2. Untuk meningkatkan keberhasilan dari program praktek kerja industri dalam 

upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa, maka kerja sama pada 

penyusunan program pembelajaran dan implementasi dari prinsip-prinsip 

pembelajaran sekolah kejuruan mutlak dilakukan. Meskipun program PSG telah 

berjalan tetapi masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi lebih intensif antara 

pihak sekolah  dan industri, khususnya dalam mempertemukan antara 

perkembangan kebutuhan pihak industri dengan kemampuan pihak sekolah. 
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Sehingga, muatan lokal dalam kurikulum SMK perlu lebih fleksibel agar setiap 

saat bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri. Aspek efisiensi internal 

SMK yang perlu segera dibenahi yaitu standar peningkatan pemanfaatan fasilitas 

SMK untuk melayani berbagai jenis  peserta didik dalam cakupan yang lebih 

luas, dan memperbaiki kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan sesuai dengan 

standar dan kebutuhan dunia usaha (industri).  

3. Sekolah harus lebih proaktif merangkul badan-badan usaha nonadministratif 

dalam penempatan siswanya, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman 

wirausaha dan siswa tidak terpaku untuk menjadi pegawai negeri. Selain itu, 

dengan semakin banyaknya intstitusi pasangan, akan semakin banyak peluang 

waktu pelaksanaan praktek. 

4.  Di sekolah, upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung proses pembentukan 

sikap kewirausahaan seyogyanya pembelajaran kewirausahaan lebih kepada 

tahap aplikasi. Pemanfaatan unit produksi yang ada di sekolah, dan melakukan 

kunjungan ke dunia usaha (industri) pada kelas-kelas awal. Selain itu, 

meningkatkan keterlibatan dunia kerja, khususnya dunia usaha (industri) dalam 

menerapkan kebijaksanaan pengelolaan sistem diklat sebagai implementasi dari 

kebijakan link and match.  


