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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data dan pembahasan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Gambaran Umum Pembelajaran Praktek Kerja Industri 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran Praktik 

Industri siswa Kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK N 

1 Gunungguruh dalam kategori baik. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa 

persentase tertinggi pembelajaran prakerin terdapat pada indikator pendapat siswa 

tentang prakerin. 

2.  Gambaran Umum Wawasan dan Kesiapan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wawasan kerja siswa Kelas 

XII Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK N 1 Gunungguruh 

dalam kategori sangat baik. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa persentase 

tertinggi pembelajaran prakerin terdapat pada indikator persepsi siswa mengenai 

pekerjaan konstruksi dan hasil kesiapan kerja dalam kategori sangat baik. Dari 

uraian tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi pembelajaran prakerin 

terdapat pada indikator ambisi siswa untuk maju  

3.  Kontribusi Pembelajaran Prakerin Terhadap Wawasan dan Kesiapan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai t rxy1y2 sebesar 6.234 dan nilai 

ttabel  sebesar 2.026 dalam taraf signifikansi 5 %, sehingga rxy>ttabel  (6.234 > 

2.026). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pembelajaran prakerin 

terhadap wawasan dan kesiapan kerja. 
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5.2 Saran 

Saran-saran yang dikemukakan mengenai apa yang telah diperoleh dari 

hasil analisis data sebagai suatu pertimbangan dan mudah-mudahan dapat 

dijadikan pertimbangan dalam sumbangan pemikiran untuk turut serta dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Berikut saran penelitian yang diajukan : 

1. Penguasaan materi pada pembekalan prakerin harus ditingkatkan terutama 

tentang manajemen proyek, untuk siswa yang kurang dan tidak menguasai 

sebaiknya ditingkatkan karena akan membantu dalam proses pembelajaran 

praktik kerja industri. 

2. Hasil penelitian tentang kontribusi mata pelajaran ilmu bangunan gedung di 

SMK negeri 1 Gunungguruh, sebaiknya dijadikan masukkan dan 

diimplementasikan agar proses pembelajaran prakerin menjadi lebih baik lagi. 

3. Penelitian lanjutan tentang faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap 

pembelajaran praktik kerja industri dapat diusulkan dimasa yang akan datang 

supaya tingkat pelaksanaan praktik kerja industri menjadi lebih baik lagi. 


