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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 

a. Persepsi tentang karir pekerjaan mahasiswa berpengaruh secara signifikan 

terhadap praktik industri mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri 

dengan hubungan yang cukup kuat. 

b. Motivasi berprestasi mahasiswa berpengaruh secara signifikan terhadap 

pelaksanaan praktik industri mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri dengan hubungan cukup kuat. 

c. Persepsi tentang karir pekerjaan dan motivasi berprestasi berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap pelaksanaan praktik industri mahasiswa Prodi 

Pendidikan Teknologi Agroindustri dengan hubungan cukup kuat. 

d. Persepsi tentang karir pekerjaan berhubungan secara signifikan dan motivasi 

berprestasi mahasiswa prodi pendidikan teknologi agroindustri dengan hubungan 

rendah. 

 

5.2. Implikasi 

Beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan hasil penelitian adalah: 

a. Peran suatu persepsi tentang karir pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang 

sedang digeluti sangat perlu diperkenalkan dan diperjelas kepada mahasiswa, 

melalui suatu persepsi tentang karir pekerjaan mahasiswa akan semakin 

mempengaruhi gambaran pemikiran masa depannya agar mampu bersaing untuk 

karir pekerjaan setelah mahasiswa lulus dari perkuliahan. Melalui suatu persepsi 

tentang karir pekerjaan yang digeluti membuat mahasiswa akan menumbuhkan 

suatu motivasi berprestasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 
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b. Motivasi berprestasi sangat diperlukan dalam upaya mempersiapkan mahasiswa 

menjadi individu yang mampu bersaing dan mampu melaksanakan tugas-tugas 

dengan baik, oleh sebab itu sangat diperlukan suatu upaya yang kongkrit dari 

berbagai pihak terkait dalam menumbuhkan dan mempertahankan motivasi 

berprestasi dalam diri setiap mahasiswa. 

c. Pelaksanaan praktik industri dengan benar dan sesuai akan berimplikasi terhadap 

peningkatan kemampuan mahasiswa terutama dalam bidang keahlian dan karir 

pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga hasilnya akan 

meningkatkan motivasi berprestasi mahasiswa dan pencapaian hasil perkuliahan 

yang baik juga. 

 

5.3. Rekomendasi 

a. Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI 

Dalam pelaksanaan Mata Kuliah Prodi (MKP) sebaiknya memuat tentang 

pengetahuan praktis mengenai karir pekerjaan dan kesesuaian karir pekerjaan 

terkait bidang Teknologi Hasil Pertanian, sehingga mahasiswa menjadi memiliki 

persepsi tepat tentang karir pekerjaan dan motivasi berprestasi terutama dalam 

mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan program praktik industri. 

b. Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan SPs UPI 

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan penambahan 

wawasan terhadap Prodi PTK SPs UPI terkait peran persepsi tentang karir 

pekerjaan dan motivasi berprestasi terhadap pelaksanaan praktik industri peserta 

didik. Sebagai lembaga pendidikan yang menempah mahasiswa dan menggeluti 

dibidang pendidikan kejuruan, diharapkan bisa menjadi pijakan dan membuka 

kesempatan kepada mahasiswa atau peneliti lainnya untuk melanjutkan dan 

mengembangkan penelitian tentang pelaksanaan praktik industri dengan faktor 

yang mempengaruhi lainnya. 
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c. Peneliti 

Untuk penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pengaruh persepsi tentang 

karir pekerjaan dan motivasi berprestasi terhadap pelaksanaan praktik industri 

diharapkan dapat dilanjutkan  dan dikembangkan dengan indikator variabel 

penelitian lainnya dan memakai sampel penelitian dibeberapa program studi atau 

sekolah, sehingga data penelitian yang didapat lebih akurat dan luas kajiannya.



 

 
 

 


