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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam
pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Hasil praktik kerja industri siswa kelas XII Akuntansi SMK Bina warga
Bandung Tahun Ajaran 2014/2015 termasuk pada kategori sudah baik
karena nilai yang diperoleh oleh XII Akuntansi 1 dan XII Akuntansi 2
berada di atas KKM.
2. Kesiapan kerja siswa kelas XII Akuntansi SMK Bina Warga Bandung
termasuk kategori sedang.
3. Hasil praktik kerja industri berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja
siswa kelas XII Akuntansi SMK Bina warga Bandung tahun ajaran
2015/2016.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan
beberapa saran yaitu :
1. Untuk sekolah
-

Hasil praktik kerja industri di SMK Bina Warga sudah tergolong baik
sehingga hasil ini harus dipertahankan.

-

Lebih diperhatikan kesiapan kerja siswa dari dini agar setelah siswa
lulus dapat benar-bemar memiliki kesiapan kerja yang baik.

-

Memberikan

informasi mengenai prosoek

bidang

keahlian

yang

dimiliki siswa, sehingga siswa merasa termotivasi untuk menekuni
bidang keahliannya setelah pelaksanaan praktik kerja industri ini.
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2. Untuk siswa
-

Bagi siswa yang akan melaksanakn praktik kerja industri agar lebih
bersungguh-sungguh dan rajin dalam pelaksanaan praktik kerja ini
karena praktik kerja industri ini sebagai bekal untuk dunia pekerjaan
yang sebenarnya.

-

Siswa diharapkan lebih meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama
dengan orang lain baik di sekolah, maupun di dunia usaha atau dunia
industri.

-

Siswa diharapkan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab secara
individual maupun secara kelompok.

-

Siswa harus lebih meningktakan ambisi untuk maju yang sesuai
dengan program keahliannya sehingga siswa dapat bekerja sesuai
dengan keahlian yang dimilikinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian terhadap
beberapa sekolah, diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian
untuk masing-masing sekolah, setiap dimensi dan indikator pada setiap
variabel, sehingga hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai referensi
atau informasi tambahan dalam masalah pendidikan.

Rina Oktavianti, 2016
PENGARUH HASIL PRAKTEK KERJA IND USTRI TERHAD AP KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII
KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI SMK BINA WARGA BAND UNG TAHUN AJARAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

