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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan deskripsi dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kompetensi siswa. 

2. Perencanaan prakerin yang dilakukan pada kompetensi keahlian teknik 

pemesinan di SMK Negeri 6 Bandung yang meliputi 1) tujuan, 2) penyusunan 

program (survey lapangan, penyelarasan tempat prakerin dengan kopetensi 

siwa, pemilihan tempat prakerin dan waktu pelaksanaan), 3) sosialisasi dan 

pembekalan, serta 4) penempatan tergolong baik, meskipun terdapat beberapa 

kelemahan  yang terjadi seperti 

a. Pada pemaknaan tujuan prakerin antara siswa, sekolah dan industri 

belum ada keselarasan 

b. Dalam penyusunan program, tidak melibatkan dunia industri dalam 

penyusunan program prakerin 

c. Sosialisasi dan pembekalan, hanya dilakukan oleh pihak hubin tanpa 

melibatkan pihak industri  

d. Dalam penempatan siswa, dilakukan berdasarkan penyelarasan 

kompetensi, bukan berdasarkan hasil analisis kompetensi 

3. Pelakasanaan prakerin pada kompetensi keahlian teknik pemesinan di SMK 

Negeri 6 bandung yang meliputi 1) penyerahaan siswa ketempat prakerin, 2) 

pembekalan dan pengawasan oleh pihak industri, 3) monitoring, 4) bimbingan 

industri, 5) pelaksanaan praktek kerja,  tergolong baik, meskipun terdapat 

kekurangan seperti : 

a. Dalam penyerahan siswa ke industri belum secara keseluruhan dapat 

dilaksanakan 

b. Monitoring siswa selama prakerin belum sesuai dengan target yang 

ditentukan 
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c. Pelaksanaan praktek kerja belum seluruhnya sesuai dengan kompetensi 

4. Evaluasi hasil belajar prakerin pada kompetensi keahlian teknik permesinan 

meliputi 1) penilaian terhadap hasil kerja, 2) penilaian yang dilakukan oleh 

industri dilakukan dengan menilai kinerja pada saat prakerin berupa 

sesrtifikat. 3) penilaian oleh sekolah tidak dilakukan melalui tes, penilaian 

dilakukan dengan melihat jurnal yang berisikan laporan kegiatan siswa secara 

berkala dimana terdapat catatan kegiatan harian, kemajuan praktik keahlian 

pada lini produksi, laporan penilaian pembimbing dari industri, dan kehadiran, 

sudah tergolong baik dan sesuai dengan ketentuan pedoman prakerin.  

5. Sekolah sebagai penyelenggara prakerin berperan dalam merencanakan, 

menyusun dan melaksanakan program serta mengevelauasi program 

6. Industri sebagai tempat penyelenggara prakerin saat ini perannya hanya 

sebatas tempat prakerin 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan prakerin 

Bagi pihak sekolah diharapkan agar dalam merencanakan program prakerin 

dibentuk kepanitiaan yang diupayakan melibatkan seluruh pihak yang terkait 

dengan prakerin baik internal atau eksternal, seperti bagian kurikulum, bagian 

sarana dan prasarana, kesiswaan, perwakilan dari tiap kompetensi keahlian, 

dan guru pembimbing, serta pihak industri. Sehingga dalam perencanaan yang 

melibatkan pihak sekolah dan industri dapat dirumuskan tujuan program 

prakerin, analissi pencapaian kompetensi, serta pemetaan industri. Setelah 

penyusunan program prakerin telah jelas, maka selanjutnya adalah pada tahap 

sosialisasi dan pembekalan, untuk tahap ini baiknya siswa yang akan prakerin 

dikumpulkan berdasarkan kompetensi keahliannya masing-masing, serta 

mengundang industri yang terkait dan sesuai dengan kompetensinya, dalam 

tahap ini juga dijelaskan apa yang menjadi tujuan dari prakerin, bagaimana 

teknis pelaksanaan dan hal-hal yang terkait dengan tahap pelaksanaan prakerin 

dan evaluasi prakerin.  
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Bagi pihak industri, disarankan dapat bekerja sama dengan pihak sekolah 

dalam merencanakan program prakerin, seperti dalam pemetaan industri, 

dimana industri dapat memberikan informasi keahlian yang dapat diperoleh 

dalam masing-masing industri sehingga mempermudah untuk pemetaannya. 

2. Pelaksanaan prakerin 

Bagi sekolah, disarankan membuat penjadwalan dalam penyerahaan siswa ke 

industri dan monitoring, serta membuat pembagian tugas dalam kepanitiaan. 

Selain itu disarankan untuk melakukan analisis pencapaian kompetensi dan 

pemetaaan agar dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan didapat oleh siswa 

akan sesuai dengan kompetensi keahlian, sehingga keutuhan kompetensi yang 

dihrapakan dapat tercapai.  

3. Evaluasi hasil belajar prakerin 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk evaluasi belajara prakerin telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan. Namun peneliti menyarankan pihak sekolah dapat  

mengadakan evaluais hasil belajar melalui uji kompetensi teori dan prakerin, 

serta presentasi hasil prakerin, sehingga dapat diketahui bagaimana 

kompetensi siswa setelah melakukan prakeirn. Selain disekolah peneliti 

menyarankan pada pihak industri untuk melakukan evaluasi hasil belajar yang 

tidak hanya dinilai melalui pekerjaan yang dilakukan selama melakukan 

prakeirn, namun dilakukan juga evaluasi hasil belajar seperti tugas akhir 

dalam pelaksanaan prakerin yang nantinya dilaporkan kepada pihak industri 

dan dipresentasikan.  

 Mengacu pada simpulan berikut dikemukakan beberapa rekomendasi 

untuk kepentingan dan kemajuan yang kiranya dapat dipertimbangkan bagi pihak-

pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Kepala Sekolah, yang memiliki kebijakan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan bahwa perlunya perhatian yang lebih dalam pengelolaan dan 

pelaksanaan program prakerin yang selama ini telah berjalan agar rumusan 

tujuan dapat tercapai.  

2. Bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri (Hubin) terkait 

pelaksanaan prakerin, dapat lebih meningkatkan koordinasi internal dan 
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eksternal. Koordinasi internal berkaitan dengan koordinasi dengan berbagai 

pihak di sekolah seperti dengan bidang kurikulum, salah satunya koordinasi 

dalam hal analisis pencapaian kompetensi dan penentuan kompetensi yang 

harus didapat dalam prakerin agar dapat menyelaraskan dengan kompetensi 

yang harus dimiliki siswa. Kemudian koordinasi eksternal yaitu kordinasi 

dengan dunia industri atau dunia usaha terkait dengan pelaksanaan prakerin 

seperti penyusunan program prakerin yang diharapkan adanya keterlibatan 

dunia usaha atau dunia industri.  

3. Bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, terkait dengan penyelarasan 

kurikulum sekolah dengan industri, sebaiknya selain hubin yang memiliki 

dengan industri, wakasek kurikulum juga harus dapat menjalin kerjasama dan 

dapat merumuskan secara bersam-sama dengan industri dalam hal 

penyelarasan dengan dunia industeri. Dunia usaha. 

4. Bagi Guru, pembimbing/ guru produktif, diharapkan lebih membekali 

siswanya dengan kompetens-kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri, 

bagi pembimbing, hendaknya   

5. Bagi dunia usaha/ industri yang merupakan lembaga tempat penyelenggaraan 

prakerin, diharpakan dapat lebih menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, 

tidak sebatas hanya sebagati tempat prakerin saja. Namun diharapkan dapat 

terlibat dalam perencanaan program prakerin, pelaksanaan hingga evaluasi 

6. Bagi guru khususnya guru produktif atau guru produktif yang dijadikan guru 

pembiming dalam pelaksanaan prakerin, diharapkan dapat meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensinya dan memahami perkembangan dunia usaha 

secara berkelanjutan, sehingga dalam proses pembelajarannya guru 

diharapkan dapat memberikan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan 

tuntutan dunia usaha/dunia industri sehingga ketika pelaksanaan prakerin 

siswa telah dibekali kompetensi yang dapat menunjang dalam pelaksanaan 

prakerinnya  

7. Bagi peneliti, penelitian serupa dapat dikembangkan untuk topik kompetensi 

lainnya dan dilakukan penelitian yang lebih mendalam. 
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