
Wina Nisrina Fatin, 2019 
ANALISIS TINGKAT EMPLOYABILITY SKILLS SISWA KELAS XII JURUSAN TEKNIK GAMBAR 
BANGUNAN DI SMKN 6 BEKASI DENGAN METODE SELF ASSESSMENT 
Universitas Pendidikan Indonesia  repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu |  | 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

1. Secara keseluruhan employability skills yang dimiliki siswa kelas XII 

jurusan Teknik Gambar Bangunan di SMKN 6 Bekasi berada pada 

kategori tinggi, adapun aspek employabity skills yang dimiliki siswa 

adalah sebagai berikut : 

a. Aspek komunikasi secara umum berada pada kategori tinggi. 

Indikator melayani pelanggan merupakan indikator tertinggi dari 

kelima indikator lain dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan 

indikator terendah yaitu membaca dengan kategori tinggi. 

b. Aspek kerjasama tim secara umum berada pada kategori tinggi 

Indikator bekerja dengan budaya yang berbeda merupakan 

indikator tertinggi dari ketiga indikator lain dengan kategori sangat 

tinggi. Sedangkan indikator terendah yaitu memimpin termasuk 

kategori tinggi. 

c. Aspek ketiga yaitu aspek pemecahan masalah yang secara umum 

berada pada kategori tinggi. Indikator menyelesaikan masalah 

merupakan indikator tertinggi dari keempat indikator lain dengan 

kategori sangat tinggi. Sedangkan indikator terendah yaitu 

mengelola fasilitas dengan kategori tinggi. 

d. Lulusan SMKN 6 Bekasi berada pada tingkat 2 di jenjang KKNI 

dan mampu menjadi seorang operator. Kaitannya dengan aspek 

employability skills ialah bahwa aspek ini tanpa sadar akan muncul 

dan berkembang pada saat siswa melakukan tugas – tugas sekolah. 

5.2 Implikasi  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat employability skills siswa 

dengan metode self assessment memiliki hasil yang tinggi. Sehubungan dengan 

itu, pengukuran pada penelitian ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan siswa di 

sekolah dilihat dari aspek komunikasi, aspek kerjasama tim dan aspek pemecahan 
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masalah. Selain itu, hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan 

calon guru untuk membenahi diri sehubungan dengan pengajaran khususnya 

mengenai tugas yang diberikan kepada siswa, memperhatikan 

kemampuan/keterampilan siswa yang akan muncul dan berkembang atas tugas 

tersebut dengan baik. 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan analisis dan temuan yang diperoleh penulis pada saat dan 

setelah melakukan penelitian mengenai tingkat employability skills, maka terdapat 

beberapa rekomendasi. Rekomendasi tersebut diantaranya: 

1. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

a. Melakukan penelitian terhadap keenam aspek lainnya, sehingga 

hasil dari employability skills ini benar – benar jelas. 

b. Melakukan observasi atau wawancara untuk kelas XII sebelum 

kelulusan sekolah sebagai tambahan data yang baik; 

c. Melakukan penilaian employability skills siswa secara lebih 

mendalam dan meluas, agar bisa menjadi evaluasi kemampuan 

siswa SMK yang lain. 

2. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan 

a. Penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki kualitas 

keterampilan siswa sehingga lulusan yang dihasilkan siap terjun ke 

dunia kerja dengan bermodalkan keterampilan teknis dan 

employability skills  sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun 

dunia industri; 

b. Penelitian ini dijadikan referensi sekolah untuk pengembangan 

kurikulum agar relevan dengan dunia kerja industri sehingga siswa 

menjadi tenaga yang lebih terampil dan siap pakai. 


