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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan kompetensi siswa SMK elektro 

di Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan tinggi dimana hasil yang didapatkan oleh 

siswa didasari dari ketekunan siswa dalam menjalankan program yang dicanangkan 

oleh pemerintah. Siswa SMKN di provinsi Jawa Barat memiliki kesiapan kerja 

yang cukup tinggi untuk memasuki dunia kerja nantinya. Kompetensi memberikan 

kontribusi yang cukup baik terhadap kesiapan kerja siswa lulusan SMK elektro di 

Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukan kompetensi dalam pendidikan ikut 

mempengaruhi kesiapan memasuki dunia kerja di industri. 

Siswa SMK di Jawa Barat harus memiliki kompetensi yang baik untuk 

menunjang ketahap selanjutnya setelah lulus dari jenjang pendidikan SMK. Siswa 

SMK diharapkan bisa langsung melanjutkan ke dunia kerja seperti melanjutkan ke 

dunia industri atau membuka usaha. Dari berbagai macam kompetensi, soft skill 

menjadi unsur yang sangat penting dari kompetensi yang lainnya, dengan memiliki 

soft skill yang baik diharapkan siswa mampu bersaing di dunia kerja. Ada 

bebebrapa macam soft skill yang harus siswa miliki yaitu: Interpersonal skill. 

Intrapersonal skill dan Extrapersonal skill yang mana ketiga soft skill tersebut 

dapat membatu ketika siswa memasuki dunia kerja.        

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam 

penelitian ini, maka ada implikasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 

Kesimpulan menyatakan bahwa ada pengaruh positif kompetensi siswa terhadap 

kesiapan kerja siswa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi siswa yang 

baik, maka siswa akan mempunyai kesiapan kerja yang baik pula. Peran guru sangat 

penting dalam membentuk siswa yang mempunyai kompetensi yang baik 

diantaranya dengan mengajar dan melatih siswa dengan sungguh-sungguh. 

Kompetensi siswa yang baik akan membantu siswa dalam membentuk kesiapan 

dalam menghadapi dunia kerja saat ini.
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.  

1. Penelitian ini menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data 

meskipun dianggap bahwa responden dapat memberikan jawaban yang 

sesuai dengan  kondisi yang sesungguhnya, namun dalam kenyataannya hal 

tersebut sulit untuk dikontrol  

2. Penelitian dilakukan hanya khusus satu program studi saja yaitu Program 

Studi Teknik Elektronika saja yang dijadikan objek penelitian, sehingga 

hasil penelitian ini belum bisa digeneralisasikan untuk jurusan lain. 

5.4 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.  

1. Untuk lembaga pengelola pendidikan, dalam hal ini semua pihak yang 

terkait disarankan untuk dapat terus meningkatkan kompetensi dari para 

siswa mengingat berpengaruhnya kompetensi terhadap kesiapan kerja para 

siswa.  

2. Untuk para guru khususnya Program Studi Teknik Elektronika diharapkan 

dapat memberikan tambahan motivasi-motivasi kerja kepada siswa 

sehingga siswa semakin terdorong untuk memperoleh pekerjaan/apa yang 

dicita-citakannya.  

3. Untuk siswa Teknik Elektronika di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi 

Jawa Barat supaya terus rajin belajar dan berlatih agar dapat meningkatkan 

kompetensi untuk menghadapi kesiapan kerja. 

4. Untuk para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang ingin 

mengembangkan penelitian ini, disarankan untuk meneliti kesiapan kerja 

siswa di seluruh jurusan yang ada di Provinsi Jawa Barat dan dalam 

pengambilan datanya ditambahkan dengan metode dokumentasi yang 

berupa nilai rapor siswa.  

 


