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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan 

penelitian dan menganalisis data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Kesiapan siswa SMKN 2 Tasikmalaya terhadap mata pelajaran produktif 

kurang.. 

2. Kesiapan siswa terhadap pelaksanaan praktek kerja industri (PRAKERIN) 

dilihat dari hasil pelaksanaan praktek kerja industri tergolong dalam kriteria 

cukup baik. Hasil pelaksanaan praktek kerja industri, dimana nilai 

keseluruhan bisa dikatakan cukup baik. 

3. Pengaruh kesiapan siswa pada mata pelajaran produktif di SMKN 2 

Tasikmalaya terhadap hasil pelaksanaan praktik kerja industri adalah tidak 

signifikan, dengan tingkat korelasi rendah. 

Berdasarkan tiga poin kesimpulan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa kesiapan siswa pada mata pelajaran produktif di SMKN 2 Tasikmalaya 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap hasil pelaksanaan praktik kerja 

industri.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti mengungkapkan 

beberapa saran sebagai masukan dan pertimbangan agar lebih bermanfaat serta 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Adapun saran-saran yang 

dikemukakan sebagai berikut ini. 

a. Untuk siswa, lebih ditingkatkan lagi kesiapannya dalam mengerjakan hal-hal 

yang berkaitan dengan mata pelajaran produktif. Sehingga siswa diharapkan 

bisa kompeten ketika mempraktikannya di industri. 
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b. Untuk guru/pihak sekolah, diharapkan dapat terbuka kepada seluruh siswa, 

sehingga siswa tidak merasa canggung ataupun takut pada saat proses belajar 

mengajar mata pelajaran produktif agar para siswa bisa siap dalam belajar.  

c. Untuk peneliti yang berminat untuk mengkaji dan menelaah secara lebih luas 

dan mendalam  mengenai masalah yang ada pengaruhnya dengan penelitian 

ini, sebaiknya menggunakan instrumen yang berbeda agar lebih menggali 

aspek lainnya yang belum terungkap, sehingga diperoleh hasil penelitian baru 

sebagai pembanding. 


