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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh pelaksaan 

praktek kerja industri terhadap minat berkarir mahasiswa program studi 

pendidikan teknologi agroindustri, maka didapat simpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan praktek kerja industri dalam kategori baik, hal ini ditunjukan 

dengan adanya nilai pelaksanaan praktek kerja industri dan evaluasi 

praktek kerja industri yang tinggi. Walaupun dari nilai persiapan rendah, 

akan tetapi nilai pada pelaksanaan dan evaluasinya tinggi. Hal ini 

menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan praktek kerja 

industri sudah terlaksana dengan baik. Semakin baik pelaksanaan praktek 

kerja industri, semakin banyak pula ilmu dan manfaat yang akan 

diperoleh. 

2. Minat berkarir mahasiswa program studi pendidikan teknologi 

agroindustri dipengaruhi oleh aspek internal dan aspek eksternal. Hasil 

persentase minat berkarir mahasiswa menunjukan bahwa mahasiswa 

pendidikan teknologi agroindustri mempunyai minat berkarir yang tinggi. 

Minat berkarir mahasiswa berdasarkan pemilihan karir dibidang 

pendidikan sebanyak 19 orang mahasiswa, sedangkan dibidang non-

pendidikan sebanyak 16 orang mahasiswa. Hal ini menunjukan bahwa 

minat mahasiswa untuk berkarir dibidang kependidikan lebih banyak 

dibandingkan mahasiswa yang berminat dibidang non-kependidikan. 

3. Pelaksanaan praktek kerja industri berpengaruh terhadap minat berkarir 

mahasiswa program studi pendidikan teknologi agroindustri yang 

dibuktikan dengan persamaan garis regresi yaitu Y= 25,74 + 0,5X. 

Apabila X bernilai 1 maka Y meningkat 0,5 poin. Kemudian diperoleh 

hasil dari pengujian hipotesis bahwa thitung  > ttabel (7.44 > 2,040). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktek kerja industri 
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berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa pendidikan 

teknologi agroindustri. 
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B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti memberikan implikasi dan 

rekomendasi terhadap variabel yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Perlu adanya bimbingan yang lebih intensif dari para pembimbing di 

program studi pendidikan teknologi agroindustri terhadap mahasiswa 

dalam tahapan pelaksanaan praktek kerja industri agar mahasiswa lebih 

siap dalam pelaksanaan praktek kerja di industri. Program Studi 

hendaknya memberikan informasi tentang tempat praktek kerja industri 

yang dapat dijadikan tempat praktek mahasiswa sehingga mahasiswa lebih 

maksimal dalam pelaksanaan praktek kerja industri dan memperluas 

jaringan kerjasama juga dengan industri. 

2. Perlu adanya bimbingan karir dan gambaran tentang karir yang lebih baik 

lagi dari program studi agar mahasiswa yang masih bingung dalam 

memilih karir mendapatkan motivasi yang lebih untuk menentukan 

karirnya sebagai lulusan prodi pendidikan teknologi agroindustri. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan dapat dilakukan 

penelitian yang lebih mendalam mengenai variabel Y yang akan diteliti. 

Sehingga pada variabel Y tidak hanya minat secara umum akan tetapi 

dapat ditambah menjadi dua variabel Y yaitu minat dibidang kependidikan 

dan non-kependidikan. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan juga 

adanya penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi minat berkarir mahasiswa dibidang pendidikan dan non-

kependidikan. 


