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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan penelitian, diperoleh 

beberapa temuan yang dapat disimpulkan mengenai hubungan persepsi siswa 

tentang kompetensi keahlian KGSP dengan tingkat keyakinan diri untuk bekerja 

pasca lulus pada SMK (Kompetensi Keahlian KGSP) di SMK Negeri 5 Bandung, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini, bahwa gambaran umum persepsi 

siswa XI kompetensi keahlian KGSP tentang kompetensi keahlian KGSP di 

SMKN 5 Bandung cenderung tersebar pada kategori baik. Skor yang dimiliki 

siswa adalah tergolong sangat baik, demikian juga dengan masing-masing 

persentase per-indikator tergolong sangat baik. Dengan gambaran umum 

Kompetensi Keahlian Konstruksi Bangunan Gedung masuk pada kategori 

pencapaian sangat baik , Kompetensi Keahlian Sanitasi Bangunan Gedung 

masuk pada kategori pencapaian sangat baik, Kompetensi Keahlian Pekerjaan 

Perawatan Bangunan Gedung masuk pada kategori pencapaian sangat baik dan 

Masa studi 4 tahun bagi Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi dan 

Perawatan masuk pada kategori pencapaian sangat baik. 

2. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini, bahwa gambaran umum 

keyakinan diri pasca lulus SMK kompetensi keahlian KGSP di SMKN 5 

Bandung cenderung tersebar pada kategori sedang. Kriteria skor yang dimiliki 

siswa adalah tergolong sangat tinggi, demikian juga dengan masing-masing 

persentase per-indikator tergolong sangat tinggi. Dengan gambaran umum 

Magnitude (level) Keyakinan terhadap kemampuan mengahadapi situasi masuk 

pada kategori pencapaian sangat tinggi, Strength (kekuatan) Keyakinan 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil yang 

diinginkan situasi masuk pada kategori pencapaian sangat tinggi dan Generality 

(keadaan umum) Keyakinan dalam menggenera masuk pada kategori 

pencapaian sangat tinggi.  
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3. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, diperoleh hubungan 

antara persepsi siswa tentang kompetensi keahlian KGSP dengan tingkat 

keyakinan diri untuk bekerja pasca lulus pada SMK (Kompetensi Keahlian 

KGSP) di SMKN 5 Bandung dengan tingkat korelasi cukup kuat 

 

5.2 Implikasi  

Penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini, bahwa persepsi siswa XI 

kompetensi keahlian KGSP tentang kompetensi keahlian KGSP di SMKN 5 

Bandung hal ini mengandung implikasi pengetahuan dan pemahaman yang 

diberikan sekolah tentang kompetensi keahlian Konstruksi Gedung, Sanitasi 

dan Perawatan (KGSP) dapat membantu siswa dalam mengenal kompetensi 

keahlian yang meraka jalani disekolah yang menciptakan lulusan sebagai 

pelaksana/kerja menengah yang biasa disebut tenaga menengah teknik sipil.  

2. Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini, bahwa keyakinan diri pasca lulus 

SMK kompetensi keahlian KGSP di SMKN 5 Bandun hal ini mengandung 

implikasi dapat membantu siswa dalam meningkatkan kepercayaan diri  pasca 

lulus SMK kompetensi keahlian KGSP untuk bekerja sebagai pelaksana/kerja 

menengah yang biasa disebut tenaga menengah teknik sipil pada berbagai jenis 

pekerjaan konstruksi gedung , atau terjun ke bidang kewirausahaan yang 

berkaitan dengan lingkup pekerjaan konstruksi bangunan gedung, atau bekerja 

sebagai staf teknisi bangunan pada instansi pemerintah yang berkaitan dengan 

kompetensi keahlian, ataupun melanjutkan studi pada program studi yang 

selaras dengan kompetensi keahlian baik pada pendidikan vokasi maupun 

akademik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, diperoleh hubungan yang 

positif dan signifikan anatar persepsi siswa tentang kompetensi keahlian KGSP 

dengan tingkat keyakinan diri untuk bekerja pasca lulus pada SMK 

(Kompetensi Keahlian KGSP) di SMKN 5 Bandung. Perlu ditingkatkan 

pengetahuan dan pemahaman yang diberikan sekolah kepada siswa terutama 

pada kompetensi keahlian yang mereka jalani untuk lebih meningktkan 

kepercayaan diri mereka pasca lulus menjadi lulusan SMK yang kemiliki 



82 
 

komepetensi keahlian tertetu yang dapat bersaing di dunia usaha dan dunia 

industri. 

 

5.3 Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pihak Sekolah/SMKN 5 Bandung 

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa persepsi siswa tentang kompetensi 

keahlian KGSP mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat 

keyakinan diri untuk bekerja pasca lulus pada SMK (Kompetensi Keahlian KGSP) 

di SMKN 5 Bandung. Sehingga pema. Sehingga pemahaman maupun informasi 

tentang kompetensi keahlian KGSP kepada siswa kompetensi keahlian KGSP harus 

senantiasa diberikan. 

2. Pihak Siswa SMKN 5 Bandung 

Bagi pihak siswa, hendaknya lebih percaya diri untuk bekerja sebagai 

lulusan SMK karena SMK sudah didesain oleh pemerintah untuk lulus sekolah dan 

langsung bekerja pada bidang tertentu yang dapat bersaing di dunia usaha dan di 

dunia industri. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Pada penelitian ini terdapat banyak kekurangan sehingga bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas dan mendalam mengenai.
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