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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh pada penelitian yang 

dilaksanakan di SMK Negeri 14 Bandung mengenai Kontribusi Hasil Belajar 

Pembuatan Alas Kaki Terhadap Kesiapan Praktek Kerja Industri di Pabrik Sepatu, 

maka penelitian ini mengambil kesimpulan secara umum dan khusus. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan : 

1. Hasil belajar pembuatan alas kaki secara teori yang meliputi nilai UTS dan 

UAS serta nilai praktek yang meliputi pembuat pola alas kaki hingga 

penyelesaian akhir seperti pemasangan gesper, mata itik dan aksesoris lain 

yang digunakan pada sepatu menunjukkan sebagian besar capaian nilai 

peserta didik dari nilai teori dan nilai praktek berada pada kriteria tinggi. 

2. Kesiapan peserta didik untuk praktek kerja industri di pabrik sepatu setelah 

memperoleh pembelajaran berkaitan dengan seluk beluk pengetahuan 

pembuatan alas kaki, sikap dan keterampilan kerja pembuatan alas kaki 

sebagian besar peserta didik berada pada kriteria tinggi. 

3. Kontribusi hasil belajar pembuatan alas kaki terhadap kesiapan praktek kerja 

industri di pabrik sepatu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap 

kesiapan praktek kerja industri di pabrik sepatu.  

4. Berdasarkan data perhitungan hasil belajar pembuatan alas kaki yang 

diperoleh menunjukkan bahwa besarnya kontribusi hasil belajar pembuatan 

alas kaki terhadap kesiapan praktek kerja industri di pabrik sepatu  sebagian 

besar berada pada kriteria tinggi dan kurang dari setengahnya disebabkan 

oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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B. Saran 

 Hasil penelitian tentang Kontribusi Hasil Belajar Pembuatan Alas Kaki 

terhadap Kesiapan Praktek kerja Industri di Pabrik Sepatu memiliki saran 

sebagai berikut : 

1. Guru Program Keahlian DPK Kulit 

 Guru diharapkan dapat mengembangkan proses pembelajaran pembuatan 

alas kaki, memilih strategi pembelajaran kelompok dan individual, serta lebih 

memotivasi peserta didik dalam pembuatan alas meliputi pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, sehingga pesrta didik dapat menghasilkan produk yang berkualitas 

dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. 

2. Peserta Didik Program Keahlian DPK Kulit 

 Hasil penelitian kontribusi hasil belajar pembuatan alas kaki terhadap 

kesiapan praktek kerja industry di pabrik, hendaknya dapat meningkatkan 

kemampuan mempersiapkan pembuatan alas kaki, mempertahankan proses 

pembuatan alas kaki yang sudah cukup baik, dari pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.  

3. Mahasiswa Departemen PKK 

 Hasil penelitian yang berkaitan dengan kontribusi hasil belajar pembuatan 

alas kaki sebagai kesiapan praktek kerja di industri sepatu dapat dijadikan bahan 

belajar dalam upaya menyiapkan diri sebagai tenaga pendidik khususnya di 

bidang kria kulit. 

4. Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian ini masih dalam lingkup amat terbatas dan masih banyak 

variable lain yang belum terungkap. Penulis sangat mengharapkan penelitian ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut, yang lebih mampu mengungkapkan berbagai 

variabel  yang berkaitan dengan masalah hasil belajar pembuuatan alas kaki dan 

kaitannya dengan praktek kerja industri dibidang kria kulit. 

  


