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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian Tingkat Kesiapan Siswa SMK N 6 Bandung 

dalam Menghadapi Praktik Kerja Industri dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi praktik kerja industri dilihat dari 

hasil penelitian berupa aspek kesiapan mental berada pada kategori cukup 

baik dengan persentase 35%.  

2. Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi praktik kerja industri dilihat dari 

hasil penelitian berupa aspek bimbingan karir berada pada kategori cukup 

baik dengan persentase 33%.  

3. Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi praktik kerja industri dilihat dari 

hasil penelitian berupa aspek tes kognitif berada pada kategori baik dengan 

persentase 54%.  

5.2 SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang sudah diuraikan, maka saran-

saran yang diajukan oleh peneliti adalah:  

1. Pihak Sekolah 

Peran sekolah dalam rangka kesiapan siswa dalam menghadapi praktik 

industri dibutuhkan supaya berjalan dengan lancar. Yaitu memberikan 

informasi, arahan, dan bimbingan  kepada siswanya sebelum terjun langung 

ke dunia industri. Pihak sekolah sebaiknya memberikan buku pedoman atau 

petunjuk tentang informasi mengenai praktik kerja industri. Agar siswa 

dapat mengetahui peran dan tugas siswa ketika di lapangan.  

2. Guru 

Peran guru sangat penting dalam rangka memberi arahan kepada siswa 

sebelum praktik kerja industri. Serta diharapkan dapat memberikan 
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motivasi kepada siswa agar lebih percaya diri dengan potensi masing – 

masing siswa yang sudah dipelajari di sekolah.  

3. Siswa 

Peran siswa dalam menghadapi praktik kerja industri dibutuhkan untuk aktif 

bertanya kepada pihak sekolah atau guru tentang informasi praktik kerja 

industri dengan inisiatif sendiri. Serta menjaga kesiapan fisik dan psikisnya 

dalam menghadapi praktik kerja industri.  

4. Penelitian selanjutnya  

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mencari aspek lainnya yang 

dapat mempengaruhi kesiapan siswa dalam menghadapi praktik kerja 

industri. Selain pada aspek kognitif juga dapat dilakukan penelitian tentang 

aspek psikomotorik dan afektifnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


