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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, terdapat beberapa 

simpulan yang bisa diambil, yaitu: 

1. Kepemilikan konten hubungan industri pada website sekolah sangat kurang. 

Hanya beberapa sekolah saja yang mencantumkan konten tersebut. Perlu 

adanya konten hubungan industri untuk memaparkan informasi kegiatan dan 

program kerja hubungan industri. 

2. Ketersediaan kontak sekolah pada website cukup. Kontak sekolah harus 

dicantumkan dan menjadi perhatian lebih bagi pihak sekolah sebagai media 

informasi jelas untuk berbagai keperluan. 

3. Ketersediaan laman informasi lowongan kerja atau bursa kerja khusus pada 

website sangat kurang dan minim informasi. Ketersediaan informasi 

lowongan kerja atau bursa kerja khusus pada laman website sekolah menjadi 

penting adanya untuk memudahkan lulusan maupun masyarakat mencari 

lowongan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki. 

4. Proses update informasi lowongan kerja atau bursa kerja khusus pada website 

sangat kurang. Beberapa website sekolah yang memiliki laman informasi 

lowongan kerja atau bursa kerja khusus masih melakukan update informasi 

dan beberapa lainnya tidak melakukan update. Namun mayoritas website tidak 

memiliki informasi lowongan kerja pada website sekolahnya. 

5. Ketersediaan direct content menuju website perusahaan pada website SMK 

Negeri di Provinsi Jawa Barat sangat kurang. Direct content menjadi salah 

satu butir yang perlu diperhatikan mengingat keabsahan informasi lowongan 

kerja dewasa ini tidak sedikit yang diragukan. 

6. Ketersediaan informasi kemitraan pada website SMK Negeri di Provinsi Jawa 

Barat sangat kurang. Hanya sedikit sekolah yang mencantumkan informasi 

kemitraan pada website tersebut. Hal ini perlu diperhatikan mengingat 
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informasi kemitraan sangat diperlukan orang tua siswa maupun masyarakat 

untuk mengetahui prospek lulusan yang akan bekerja. 

5.2. Implikasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan bisa menjadi satu 

langkah pemikiran bagi pihak berwenang agar lebih memperhatikan ketersediaan 

informasi ditengah ramainya pemanfaatan teknologi saat ini. 

 

5.3. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi. 

Adapun rekomendasi tersebut yaitu: 

1. Bagi pihak sekolah, khususnya wakil kepala sekolah bidang hubungan industri 

agar memperhatikan isi informasi dan terus memperbarui laman website 

sekolah. 

2. Bagi dinas pendidikan agar memperhatikan standar isi pada website sekolah 

khususnya konten hubungan industri untuk memaksimalkan fungsi website 

sekolah. 

3. Bagi pihak industri agar terus menjalin hubungan yang berkelanjutan kepada 

pihak sekolah untuk perekrutan lulusan sekolah demi terlaksananya program 

pemerintah. 


