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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis data, hasil 

temuan, dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat ditarik 

kesimpulan secara umum bahwa keterlaksanaan prakerin telah 

terlaksana dengan baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki, 

Mengenai program, pelaksanaan, model evaluasi kinerja siswa dan 

pekerjaan siswa selama di industri. Secara rincinya diuraikan sebgai 

berikut: 

1. Program prakerin sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kompetensi siswa SMK kompetensi keahlian teknik dan bisnis 

sepeda motor (TBSM). Pada saat merancang program prakerin 

pihak sekolah SMK kompetensi keahlian TBSM tidak melibatkan 

pihak industri. Pihak sekolah dan pihak industri kurang koordinasi 

mengenai materi praktik atau pekerjaan yang harus dikuasai oleh 

siswa. Uji kompetensi terhadap siswa baik sebelum dan sesudah 

prakerin tidak diprogramkan. Materi praktik untuk siswa SMK 

kompetensi keahlian TBSM masih perlu disempurnakan agar sesuai 

dengan tuntutan industri. Alokasi waktu yang diprogramkan oleh 

sekolah untuk pelaksanaan prakerin masih kurang untuk mencapai 

kompetensi siswa.    

2. Selama pelaksanaan kegiatan prakerin, kebanyakan siswa banyak 

main, proses dan hasil kerja siswa kurang mengikuti standar 

pekerjaaan. Tidak semua pekerjaan di industri siswa boleh 

mengerjakannya, dikarenakan kebanyakan siswa belum bisa 

dipercaya oleh pihak industri.  

3. Model evaluasi kinerja siswa yang dibuat oleh sekolah belum 

standar karena masing-masing sekolah berbeda format evaluasi 

kinerjanya dan instruktur industri tidak menggunakan format 

instrumen evaluasi kinerja siswa untuk menilai siswa SMK 

kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor selama 

prakerin. 

4. Model evaluasi kinerja siswa SMK kompetensi keahlian TBSM 

untuk prakerin yang telah dirancang oleh peneliti adalah model 

checklist secara keseluruhan dinyatakan valid, reliabel dan praktis 
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sehingga dapat mengukur tingkat kompetensi siswa SMK 

kompetensi keahlian TBSM. 

 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian bahwa program kegiatan prakerin harus 

terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dengan mudah oleh 

siswa, guru pembimbing dan instruktur industri. Pihak sekolah dan 

pihak industri harus bersama-sama didalam membuat program 

prakerin. Perlu penjelasan secara terperinci dan jelas kepada siswa, 

guru pembimbing dan instruktur industri mengenai kompetensi 

kerja yang harus didapat oleh siswa selama pelaksanaan prakerin. 

2. Selama pelaksanaan prakerin siswa harus lebih serius untuk melatih 

kompetensinya selama prakerin di industri. Guru pembimbing dan 

instruktur industri harus lebih memperhatikan kompetensi yang 

telah di dapat siswa selama prakerin 

3. Model evaluasi kinerja siswa merupakan indikator penting untuk 

mengetahui tingkat kompetensi siswa selama prakerin, pihak 

sekolah harus merancang model evaluasi kinerja siswa yang 

terstandar, guru pembimbing dan instruktur industri harus 

menggunakan format instrumen evaluasi kinerja untuk menilai 

siswa selama prakerin. 

5.3  Rekomendasi 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

merekomendasikan untuk melibatkan pihak industri untuk menyusun 

program prakerin untuk siswa SMK kompetensi keahlian teknik dan 

bisnis sepeda motor. Melakukan uji kompetensi siswa sebelum 

melaksanakan prakerin, bagi siswa yang telah lulus uji baru 

diberangkatkan untuk prakerin, juga melakukan uji kompetensi setelah 

siswa menyelesaikan pelaksanaan prakerin. 

Pada pelaksanaan prakerin guru pembimbing dan instruktur 

industri harus lebih mengontrol siswa secara ketat dan melihat 

perkembangan kompetensi siswa. Diberikan insentif sesuai dengan 

beban kerjanya selama membimbing siswa. Pihak industri harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan pekerjaan 

yang dianggap penting di industri untuk menambah kompetensi siswa. 
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Model evaluasi kinerja siswa ini dapat digunakan untuk penilaian siswa 

SMK kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor selama 

prakerin. Pandangan yang sama dikatakan dari siswa, guru pembimbing 

dan instruktur industri bahwa alokasi waktu untuk kegiatan prakerin 

masih kurang untuk meningkatkan kompetensi siswa dan materi praktik 

untuk siswa SMK kompetensi keahlian TBSM masih perlu 

disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan industri. 


