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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa deskriptif dalam penelitian ini, bahwa gambaran 

minat kerja siswa kelas XII program Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan SMK Negeri 1 Sumedang termasuk dalam kategori cukup. 

2. Berdasarkan hasil analisa deskriptif dalam penelitian ini, diperoleh mengenai 

gambaran tingkat kesiapan kerja pada praktik kerja lapangan siswa kelas XII 

program Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Sumedang 

termasuk dalam kategori cukup siap. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh pengaruh yang 

signifikan antara minat kerja terhadap kesiapan kerja pada praktik kerja 

lapangan siswa program Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK 

Negeri 1 Sumedang dengan nilai thitung = 4,568 > ttabel = 1,990. 

Selain itu untuk menentukan seberapa besar pengaruh minat kerja terhadap 

kesiapan kerja pada praktik kerja lapangan siswa dapat dilihat dari nilai 

koefisien determinasi KD = 20,895% yang artinya minat kerja memberikan 

pengaruh sebesar 20,895% terhadap kesiapan kerja pada praktik kerja lapangan 

siswa. 

5.2 Implikasi 

Adapun implikasi yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat kerja siswa kelas XII program 

DPIB SMKN 1 Sumedang berada dalam kategori cukup. Hal ini mengandung 

implikasi agar siswa dapat lebih menyesuaikan dan memperhatikan minat 

kerjanya sehingga kesiapan kerja siswa akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan 

praktik kerja lapangan. 
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2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan kerja pada Praktik 

Kerja Lapangan siswa kelas XII program Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan berada dalam kategori cukup siap. Hal ini mengandung implikasi 

agar kedepannya siswa lebih menyesuaikan dan memperhartikan minat kerja, 

karena dengan kesesuaian minat kerja maka kesiapan kerja siswa dalam 

pelaksanaan praktik kerja lapangan akan menjadi lebih baik pula. 

3. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat kerja dan kesiapan kerja 

pada praktik kerja lapangan berada dalam kategori cukup. Hal ini mengandung 

implikasi agar siswa dan pihak SMKN 1 Sumedang lebih memperhatikan dan 

menyesuaikan serta meningkatkan  minat kerja dan kesiapan kerja siswa dalam 

pelaksanaan praktik kerja lapangan. Karena dengan minat kerja yang sesuai 

akan meningkatkan kesiapan kerja pada praktik kerja lapangan yang baik pula, 

sehingga diharapkan dapat meraih prestasi yang baik dalam praktik kerja 

lapangan. 

5.3 Rekomendasi 

1. Pihak SMKN 1 Sumedang 

Pihak SMKN 1 Sumedang diharapkan dapat berperan untuk memberikan 

informasi tentang dunia kerja sesuai dengan bidang yang diminati siswa serta 

mengadakan seminar informasi dunia kerja, terutama dalam tata cara pencarian 

informasi dunia kerja yang baik, perhatian terhadap pekerjaan, dan pengalaman 

yang didapat selama perkembangan individu. Karena dalam pelaksanaan praktik 

kerja lapangan diperlukan minat kerja agar siap dalam melaksanakan pekerjaan dan 

mendapatkan hasil yang baik. 

2. Pihak Siswa SMKN 1 Sumedang 

Siswa diharapkan untuk lebih menyesuaikan minat kerja dengan cara 

mencari informasi tentang dunia kerja yang disukai, salah satunya menghadiri 

seminar dunia kerja. Dengan mengikuti kegiatan seminar tersebut siswa dapat 

mengetahui informasi dunia kerja, perhatian terhadap pekerjaan, dan dapat 

menambah pengalaman siswa. Selain itu, siswa harus mandiri dalam pecarian 
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tentang seputar informasi dunia kerja agar dapat mengetahui perkembangan yang 

terjadi khususnya dalam bidang keahlian yang di sukai.  

3. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperhatikan faktor lain 

lain yang dapat meningkatkan kesiapan kerja pada praktik kerja lapangan seperti 

motivasi kerja dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan dapat melihat kemampuan 

dalam bekerja yang sesuai dengan minat kerja. 

 


