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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Peran bimbingan karir berkontribusi  terhadap kesiapan kerja siswa Kelas 

XII SMK N 1 Cilaku Cianjur tahun pelajaran 2014/2015.   Optimalnya 

program bimbingan karir terbukti membantu memberikan informasi 

terhadap siswa  kehidupan karir siswa setelah lulus dari sekolah, yang 

dimulai dari perencanaan  karier, pemecahan masalah, pemilihan pekerjaan 

juga tentang pengetahuan pekerjaan, kesemuanya dilakukan dengan 

pendekatan yang bervariasi seperti: permainan, diskusi, dan juga Tanya 

jawab serta pemaparan materi berbasis teknologi informasi. 

2. Motivasi memasuki dunia kerja berkontribusi terhadap kesiapan kerja kerja 

siswa Kelas XII SMK N 1 Cilaku Cianjur tahun pelajaran 2014/2015. 

tentang motivasi memasuki dunia kerja dengan memandang motivasi 

sebagai pendorong bagi munculnya kelakuan yang mempengaruhi dan 

mengubah perbuatan seseorang seiring dengan fungsi motivasi sebagai 

pendorong suatu perbuatan, motivasi sebagai pengarah yang dapat 

mengarahkan pencapaian tujuan yang diinginkan juga motivasi sebagai 

penggerak yang menentukan cepat lambatnya sebuah pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh seseorang. Sehingga motivasi memasuki dunia kerja akan 

sangan membantu menentukan kesiapan kerja. 

3. Pengalaman praktek kerja industri berkontribusi  terhadap kesiapan kerja 

siswa Kelas XII SMK N 1 Cilaku Cianjur  tahun pelajaran 2014/2015. 

Karena tujuan prakerin adalah siswa mendapatkan  pengalaman bekerja 

dilini produksi mendapatkan kompetensi standar sesuai dengan bidang 

keahliannya juga mendapatkan  kompetensi sosial yaitu bekerjasama dalam  

melakukan suatu pekerjaan dan mencari penyelesaian terhadap berbagai 

masalah pekerjaan yang dihadapi dalam lapangan pekerjaan. Proses 

pengalaman yang didapat pada saat prakerin membantu dalam proses 

membentuk kesiapan kerja. 
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4. Bimbingan karir, motivasi memasuki dunia kerja dan pengalaman praktik 

kerja industri secara bersama-sama berkontribusi terhadap kesiapan kerja 

siswa Kelas XII SMK N 1 Cilaku Cianjur tahun pelajaran 2014/2015. Peran 

bimbingan karir, motivasi memasuki dunia kerja dan pengalaman praktik 

kerja industri berkontribusi terhadap kesiapan kerja siswa. Peran bimbingan 

karir, motivasi memasuki dunia kerja dan pengalaman praktik kerja industri 

membuat siswa untuk membuat pertimbangan yang logis, mempunyai 

kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, mampu 

mengendalikan diri/ emosi, memilliki sikap kritis, mempunyai keberanian 

untuk menerima tanggung jawab secara individual, mempunyai kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan/ perkembangan teknologi, dan mempunyai 

ambisi untuk maju serta berusaha mengikuti perkembangan bidang 

keahliansehingga bimbingan karir, motivasi memasuki dunia kerja dan 

pengalaman praktik kerja industri secara bersama-sama mempunyai 

kontribusi terhadap kesiapan kerja.  

 

B. Implikasi  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan yang diambil dari 

penelitian ini, maka ada beberapa implikasi yang dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat kontribusi peran bimbingan karir  terhadap kesiapan kerja siswa 

SMK kelas XII semua program keahlian di SMKN 1 Cilaku. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa adanya asuhan guru terhadap pembinaan 

kehidupan karir siswa dalam bimbingan karir dapat meningkatkan 

kesiapan kerja siswa. Bimbingan karir bagi siswa  SMK menempati 

peran yang sangat urgen mengingat tanggung jawab yang harus dipikul 

paska lulus sekolah. Karena SMK Negeri 1 Cilaku sebagian besar 

siswanya lebih memilih bekerja maka penguatan peran bimbingan karir 

dalam membentuk kesiapan kerja siswa sangat penting posisinya. 

2. Terdapat kontribusi  signifikan motivasi memasuki dunia kerja terhadap 

kesiapan kerja siswa SMK kelas XII semua Program keahlian di SMKN 

1 Cilaku. Hal ini memberikan implikasi bahwa adanya peningkatan 
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motivasi bagi siswa harus benar-benar ada. Dan hal peningkatan motivasi 

ini memberikan efek bagi teroptimalkannya kesiapan kerja yang dimiliki 

oleh siswa. 

3. Terdapat kontribusi  pengalaman prakerin terhadap kesiapan kerja siswa 

SMK kelas XII semua program keahlian di SMKN 1 Cilaku. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas prakerin menjadi 

suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan peran prakerin dan 

kapasitasnya sebagai salah satu faktor yang membantu pengoptimalan 

kesiapan kerja siswa. Ini menjadi nilai plus bagi SMK mengingat 

perannya . Ini menjadi nilai plus bagi SMK mengingat perannya yang 

harus dapat membentuk kekokohan kesiapan kerja siswa. 

4. Terdapat kontribusi antara peran bimbingan karir, motivasi memasuki 

dunia kerja dan pengalaman prakerin secara bersama-sama terhadap 

kesiapan kerja siswa SMK kelas XII semua program keahlian di SMKN 

1 Cilaku. Hal ini memberikan implikasi bahwa ketiga elemen yang 

dibahas memamg memberi kontribusi  terhadap kesiapan kerja karenanya 

harus selalu di pupuk, dioptimalkan dan di tingkatkan sehingga hasilnya 

berupa kesiapan kerja siswa pun menjadi optimal pula, tentunya juga 

elemen yang lain yang merupakan unsur pembentuk dari kesiapan kerja 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini juga perhatikan dan 

dioptimalkan.   

 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas maka disarankan 

kepada semua pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Informasi yang didapat dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

guru untuk terus memupuk kesiapan kerja bagi siswa dengan cara, 

lebih mengoptimalkan peran bimbingan karir disekolah sehingga 

bekalan bagi siswa sebelum mereka lulus, tidak lagi diikuti oleh 

kebingungan dalam memutuskan diri tentang pilihan karirnya artinya 
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siswa mantap ketika memilih, apakah itu pilihan bekerja, melanjutkan 

atau berwira usaha, semua pilihan karir tersebut di pilih dengan 

penuh keyakinan disertai dengan optimalnya kesiapan.  

Dalam kaitan dengan peningkatan motivasi siswa memasuki dunia 

kerja maka semua elemen sekolah yang berhubungan dengan upaya 

peningkatan  motivasi memasuki dunia kerja dioptimalkan, misalnya 

selain yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dikelas, bisa juga 

pengarahan dan pemberian motivasi atau kepada siswa saat upacara 

dan bisa juga dengan kegiatan memanggil kembali para alumni yang 

telah dianggap sukses untuk memotivasi adik-adik kelasnya atau 

bahkan melakukan kunjungan industry yang kesemua kegiatan 

tersebut bermuara pada tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa 

memasuki dunia kerja. 

Dalam persoalan mengenai pengalaman prakerin, hendaknya pihak 

guru pembimbing memfilter sebelum pelaksanaan Prakerin, 

perusahaan mana yang memberikan keuntungan lebih pada siswa dan 

siswa dapat optimal memanfaatkan kegiatan ini dan menjadikannya 

bekalan untuk dirinya sehingga dengan pengalaman tersebut dapat 

dia gunakan pada saat memasuki dunia kerja. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kepada siswa bahwa peran 

bimbingan karir, motivasi memasuki dunia kerja dan pengalaman 

prakerin merupakan elemen penting dalam mempersiapkan siswa 

memasuki dunia kerja, untuk itu hendaknya siswa proaktif bertanya 

kepada guru baik guru pengasuh bimbingan konseling maupun guru 

pengajar yang lain tentang kehidupan karir paska sekolah terutama 

mengenai dunia kerja sebagai upaya peningkatan kesiapan kerja pada 

akhirnya. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, masih banyak 

elemen –elemen yang lain yang memberikan kontribusi terhadap 
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pembentukan kesiapan kerja, disarankan untuk peneliti selanjutnya 

memperluas dan memperdalam penelitian ini pada elemen yang lain 

yang juga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesiapan kerja 

siswa. 

 


