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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi 

implementasi PKL di SMK kota Prabumulih yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian untuk melihat kesesuaian dengan standar Direktorat 

PSMK tahun 2015, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perencanaan PKL di SMK belum sepenuhnya sesuai dengan standar menurut 

Direktorat PSMK tahun 2015. Terdapat kesenjangan dalam hal penyusunan 

program PKL serta tidak adanya pemetaan industri dan pembekalan PKL 

terhadap orang tua siswa dan penetapan pembimbing internal. 

2. Pelaksanaan PKL di SMK sudah sesuai dengan standar menurut Direktorat 

PSMK tahun 2015. Sesuai standar dilihat dari penyusunan jurnal PKL dan 

laporan PKL.  

3. Penilaian PKL di SMK belum sepenuhnya sesuai dengan standar menurut 

Direktorat PSMK tahun 2015. Kesenjangan penilaian PKL di SMK dengan 

standar adalah tidak adanya instrumen yang disiapkan sekolah dan tidak 

adanya penilaian terhadap penyelenggaraan prgram PKL.  

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian tentang evaluasi implementasi PKL  sebagaimana 

dikemukakan dalam simpulan di atas, mengimplikasikan: 

Pertama, dalam perencanaan PKL, tidak dilakukan pemetaan industri dan 

pembekalan PKL terhadap orang tua siswa. Penyusunan program PKL dan 

penetapan pembimbing internal juga belum sesuai dengan standar menurut 

Direktoran PSMK tahun 2015. Hal ini akan membawa implikasi terhadap 

implementasi PKL, karena dengan perencanaan yang tepat akan terselenggara 

PKL yang efektif dan efisien. Hendaknya pihak sekolah melakukan perencanaan 

yang sesuai dengan standar menurut Direktoran PSMK tahun 2015. 

Kedua, dalam pelaksanaan PKL di industri, ada industri yang tidak 

memberikan siswa PKL pekerjaan yang sesuai dengan pembelajaran sesuai KD 
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yang ingin dicapai. Hal ini akan berimplikasi pada kompetensi siswa yang kurang 

maksimal. Hendaknya terjalin kerjasama antara pihak sekolah dan pihak industri 

dalam penyelenggaraan PKL. 

Ketiga, dalam penilaian PKL, tidak dilakukan penilaian terhadap 

penyelenggaraan program PKL serta tidak menyiapkan instrumen penilaian. Hal 

ini akan berimplikasi pada tidak teridentifikasikannya kelemahan-kelemahan pada 

implementasi PKL, sehingga tidak ada perbaikan. Sebaiknya pihak sekolah 

menyiapkan dengan baik perencanaan dan penilaian PKL sesuai dengan standar 

menurut Direktoran PSMK tahun 2015. 

 

C. Rekomendasi 

Adapun beberapa saran dari peneliti setelah melaksanakan penelitian ini, 

yaitu:  

1. Bagi Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih, diharapkan agar 

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi PKL di SMK di 

Kota Prabumulih agar dapat mengambil keputusan dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Prabumulih. 

2. Bagi SMK di Kota Prabumulih, diharapkan agar mengimplementasikan PKL 

sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah mengikuti perkembangan 

dunia pendidikan. 

3. Bagi Guru, diharapkan dapat berperan aktif dalam pengimplementasian PKL 

di sekolah dan terus belajar serta mengikuti perkembangan dunia pendidikan 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 


