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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian dan penjelasan dalam analisis data sebelumnya 

mengenai Pengaruh Sarana Prasarana Pendidikan, dan Praktik Kerja Industri 

terhadap Kesiapan Lulusan STT Tekstil-APAC diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap kesiapan 

lulusan STT – APAC. 

2. Praktek kerja industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan 

lulusan STT –APAC. 

3. Sarana, prasarana dan praktek kerja industri memiliki pengaruh yang 

siginifikan terhadap kesiapan lulusan STT – APAC. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, berikut ini akan dikemukakan 

beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Implikasi 

tersebut antara lain sebagai berikut :  

1. Sarana dan prasarana serta praktek kerja industri memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Kesiapan Lulusan di STT Tekstil APAC. Implikasi utama 

dari penelitian ini kita dapat mengetahui bersama bahwa peningkatan sarana 

dan prasarana pendidikan dan intensitas praktek kerja industri memiliki peran 

yang vital dalam menentukan Kesiapan Lulusan sebuah perguruan tinggi.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan semacan benchmark atau rujukan bagi 

institusi lain dalam menentukan mutu institusi lulusan masing-masing. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil simpulan pada penelitian ini, ada beberapa rekomendasi 

yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut : 
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1. Berkaitan dengan sarana prasarana, sekolah harus proaktif dalam 

melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman pada seluruh 

sarana prasarana dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini penting guna 

menghindari ketertinggalan antara sarana prasarana di lembaga pendidikan 

dengan di dunia industri secara nyata. 

2. Berkaitan dengan praktek kerja industri maka merujuk pada hasil 

penelitian maka praktek kerja industri harus dilakukan disesuaikan dengan 

kurikulum yang tepat. praktek kerja industri yang tepat akan melahirkan 

Kesiapan Lulusan yang mudah beradaptasi dengan iklim dunia kerja yang 

ada di lapangan sehingga produktivitas kerja dari Kesiapan Lulusan akan 

dapat dioptimalkan dimulai dari pertama kali kerja. 


