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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Simpulan, implikasi dan rekomendasi yang diuraikan pada bab ini 

berdasarkan keseluruhan kegiatan penelitian mengenai Pengaruh Hasil 

Pelaksanaan Prakerin dan Hasil Belajar Kewirausahaan Terhadap Pilihan Karier 

Peserta Didik. Sesuai dengan rumusan penelitian yang ingin ditemukan melalui 

penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana nilai Praktek Kerja Industri pada peserta didik 

di SMK Negeri 3 Cimahi? (2) Bagaimana nilai mata pelajaran Kewirausahaan 

pada peserta didik di SMK Negeri 3 Cimahi? (3) Apakah Praktek Kerja Industri 

dan mata pelajaran Kewirausahaan berpengaruh terhadap pilihan karier peserta 

didik SMK Negeri 3 Cimahi? (4) Bagaimana pengaruh nilai pelaksanaan Praktek 

Kerja Indutsri terhadap pilihan karier peserta didik SMK Negeri 3 Cimahi? (5) 

Bagaimana pengaruh  nilai belajar Kewirausahaan terhadap pilihan karier peserta 

didik SMK Negeri 3 Cimahi? (6) Bagaimana pengaruh nilai pelaksanaan Praktek 

Kerja Indutsri dan hasil belajar Kewirausahaan terhadap pilihan karier peserta 

didik SMK Negeri 3 Cimahi? 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Nilai pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang diperoleh peserta 

didik kelas XII Busana di SMK Negeri 3 Cimahi menunjukan pencapaian 

nilai yang tinggi. Tingginya hasil belajar ini menunjukan bahwa tujuan 

pembelajaran dari mata pelajaran Prakerin ini telah tercapai dengan baik. 

Peserta didik memperoleh pengalaman belajar dan bekerja sesuai dengan 

dunia nyata pada dunia kerja, selain itu peserta didik memperoleh 

pemahaman, keahlian, sikap dan mental yang lebih baik terhadap 

pekerjaannya sehingga peserta didik memiliki kesiapan kerja dan dapat mulai 

merencanakan karier sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya. 
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2. Nilai mata pelajaran kewirausahaan yang diperoleh peserta didik kelas XII 

Busana di SMK Negeri 3 Cimahi menunjukan pencapaian nilai yang tinggi. 

Tingginya hasil belajar ini menunjukan bahwa tujuan pembelajaran dari mata 

pelajaran Kewirausahaan ini telah tercapai dengan baik. Peserta didik 

memperoleh pengalamannya berwirausaha, pengalaman tersebut diberikan 

untuk menjadi bekal dalam membuka usaha setelah peserta didik lulus 

sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmu yang dimilikinya dan dapat 

memanfaatkan peluang yang ada untuk kerja mandiri dan dapat mengurangi 

angka pengangguran yang semakin meningkat karena dapat membuka 

lapangan pekerjaan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa hasil pelaksanaan 

Prakerin dan hasil belajar kewirausahaan berpengaruh terhadap pilihan karier 

peserta didik kelas XII Busana SMK Negeri 3 Cimahi. 

4. Hasil pengalaman kegiatan Prakerin berupa bekerja di dunia kerja nyata  

berpengaruh terhadap pilihan karier peserta didik kelas XII Busana SMK 

Negeri 3 Cimahi dengan keeratan hubungan terkategori rendah. Hal tersebut 

disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi pilihan karier dalam diri 

peserta didik baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor internal yang 

mempengaruhi pilihan karier adalah pengaruh individu itu sendiri, dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi pilihan karier diantaranya adalah pengaruh 

lingkungan berupa dukungan sosial keluarga, pengaruh informasi karier, dan 

pengaruh pendidikan. 

5. Hasil pengalaman kegiatan berwirausaha  berpengaruh terhadap pilihan karier 

peserta didik kelas XII Busana SMK Negeri 3 Cimahi dengan keeratan 

hubungan terkategori sedang. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu 

pertimbangan bagi peserta didik dalam memutusan rencana pilihan karier 

setelah lulus dari SMK. 

6. Hasil pelaksanaan Prakein dan hasil belajar kewirausahaan berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap pilihan karier peserta didik kelas XII Busana 

SMK Negeri 3 Cimahi dengan keeratan hubungan terkategori sedang. 

Pelaksanaan Prakerin akan memberikan gambaran terhadap peserta didik 

yang akan memilih menjadi pekerja di suatu industri konveksi atau garmen. 
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Sedangkan pelaksanaan mata pelajaran kewirausahaan akan memberikan 

gambaran terhadap peserta didik yang akan memilih berwirausaha. Kedua 

kegiatan tersebut tentunya akan semakin memantapkan pilihan karier setelah 

peserta didik lulus dari SMK. 

 

B. IMPLIKASI 

Beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan hasil penelitian adalah: 

1. Pengalaman yang didapatkan dari kegiatan Prakerin sangat diperlukan dalam 

upaya mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja yang 

nyata sehingga kelak dapat menjadi karyawan yang memiliki kompetensi 

yang baik. Pelaksanaan Prakerin yang benar dan sesuai akan berimplikasi 

terhadap peningkatan kemampuan peserta didik terutama dalam bidang 

keahlian yang sesuai dengan kompetensinya sehingga hasilnya akan 

mengoptimalkan pilihan karier peserta didik. 

2. Hasil belajar kewirausahaan dapat ditinjau dari perubahan tingkah laku 

peserta didik dalam kemampuan penguasaan teori dan praktek 

kewirausahaan. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan yang benar dan sesuai 

akan berimplikasi terhadap peningkatan jiwa dan perilaku atau karakteristik 

kewirausahaan sehingga peserta didik kelak dapat bekerja secara mandiri dan 

dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi lingkungan sekitar. 

3. Pilihan karier sangat diperlukan dalam upaya mempersiapkan peserta didik 

agar menjadi manusia unggul dan berguna bagi kehidupannya dalam 

menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang bertujuan melatih peserta didik untuk 

mampu menempati kesempatan kerja yang telah tersedia melalui pelaksanaan 

Prakerin dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru adalah 

melalui mata pelajaran Kewirausahaan. Pemberian pendidikan yang tepat dan 

sesuai dengan peserta didik berimplikasi terhadap keberhasilan peserta didik 

dalam memilih pekerjaannya  baik di dunia usaha maupun di dunia industri. 

 

C. REKOMENDASI 

1. Program Studi Tata Busana SMK Negeri 3 Cimahi 
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Informasi yang didapat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

guru atau pihak sekolah dalam membimbing peserta didik dalam pemilihan 

kariernya dengan cara lebih mengoptimalkan kegiatan bimbingan karier di 

sekolah untuk bekal peserta didik setelah lulus dari SMK. Peserta didik yang 

mendapatkan bimbingan karier diharapkan tidak kesulitan dalam pemilihan 

kariernya, sehingga peserta didik dapat memilih akan bekerja sebagai karyawan di 

suatu industri atau berwirausaha. Sehubungan dengan tujuan-tujuan dan harapan-

harapan tersebut, maka seyogyanya kurikulum, program pendidikan, tenaga 

pengajar dan unsur penunjang lainnya harus dipersiapkan sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan SPS UPI 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penambahan 

wawasan terhadap Program Studi PTK SPS UPI terkait hasil pengalaman 

Prakerin dan hasil belajar mata pelajaran kewirausahaan terhadap pilihan karier 

peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan yang mendidik mahasiswa dan 

mempelajari bidang pendidikan kejuruan, diharapkan dapat menjadi pijakan dan 

membuka kesempatan kepada mahasiswa atau peneliti lain untuk melanjutkan 

serta mengembangkan penelitian tentang pilihan karier dengan faktor yang 

mempengaruhi lainnya. 

3. Peneliti 

Penelitian tentang pilihan karier yang dilakukan oleh peneliti tidak luput 

dari kesalahan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti antara 

lain keterbatsan waktu, ruang lingkup pembahasan yang luas dan keterbatasan 

kemampuan peneliti untuk membuat dan menyusun item pertanyaan dalam 

instrumen yang digunakan untuk mengambil data di lapangan masih belum 

spesifik, sehingga data hasil penelitian yang diperoleh masih kurang optimal. 

Penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pengaruh hasil pelaksanaan 

Prakerin dan hasil belajar Kewirausahaan  terhadap pilihan karier peserta didik 

dapat dilanjutkan dan dikembangkan dengan indikator variabel penelitian lainnya 

dan memakai sampel penelitian dibeberapa program studi atau sekolah, sehingga 

data penelitian yang didapat lebih akurat dan kajiannya lebih luas. Diharapkan 
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dengan semakin banyak penelitian yang mengkaji tentang keputsan rencana karier 

peserta didik akan menjadi masukan berharga bagi perbaikan sistem pendidikan di 

Indonesia.  


