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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai 

pengaruh persepsi tentang informasi dunia kerja terhadap kesiapan 

kerja siswa Sekolah Memengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang, dapat 

disimpulkan diantaranya sebagai berikut: 

1) Persepsi tentang informasi dunia kerja tergolong dalam kategori 

sangat baik. Capaian persepsi tentang informasi dunia kerja tiap 

– tiap program studi tergolong merata dengan hasil yang sangat 

baik. Indikator yang diukur diantaranya, informasi harus jelas, 

akurat, dan tepat, informasi harus relevan, informasi harus 

disajikan dengan menarik, informasi harus bebas dari 

subjektifitas, dan yang terakhir informasi harus bermanfaat. 

2) Kesiapan Kerja Siswa tergolong dalam kategori sangat tinggi. 

Kesiapan kerja yang dimiliki oleh siswa tiap – tiap program studi 

tergolong merata dalam kategori sangat tinggi. Indikator yang 

diukur diantaranya, kesiapan logis dan objektif, sikap kritis, 

pengendalian emosional, kemampuan beradaptasi dengan 

lingkungan, bertanggung jawab, memiliki ambisi untuk maju, 

mengikuti bidang keahlian, dan kemampuan bekerja sama. 

3) Pengaruh persepsi tentang informasi dunia kerja terhadap 

kesiapan kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Sumedang, didapatkan hasil bahwa persepsi tentang informasi 

dunia kerja berpengaruh tinggi terhadap kesiapan kerja siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang. 
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5.2.  Implikasi 

Berikut implikasi dari hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh persepsi tentang informasi dunia kerja terhadap 

kesiapan kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Sumedang, diantaranya sebagai berikut: 

1) Persepsi tentang informasi dunia kerja memiliki pengaruh yang 

baik terhadap kesiapan kerja siswa, dengan kata lain semakin baik 

persepsi tentang informasi duna kerja yang dimiliki siswa akan 

menyebabkan semakin tingginya kesiapan kerja siswa tersebut. 

Sebaliknya jika persepsi tentang informasi dunia kerja yang 

dimiliki siswa tidak baik akan berpengaruh terhadap rendahnya 

kesiapan kerja siswa tersebut. 

2) Siswa SMK dapat menggunakan aspek informasi dunia kerja 

untuk menyiapkan dirinya agar lebih siap bekerja dengan 

memperbanyak informasi dunia kerja dari berbagai sumber, 

karena dapat dibuktikan bahwa persepsi tentang informasi dunia 

kerja mempengaruhi kesiapan kerja. 

5.3.  Rekomendasi 

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan 

pengaruh persepsi tentang informasi dunia kerja terhadap kesiapan 

kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagi siswa, diharapkan untuk terus mencari dan memperbanyak 

informasi tentang dunia kerja. Informasi tidak hanya bersumber 

dari sekolah, bisa dari media cetak, internet, sosial media, dari 

alumni ataupun keluarga, seminar profesi, dan lain – lain. 

Persepsi tentang informasi dunia kerja yang baik terbukti akan 

mempengaruhi kesiapan kerja dalam kategori berpengaruh kuat. 
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2) Bagi sekolah, diharapkan adanya follow up kepada siswa terkain 

persepsi tentang informasi dunia kerja yang dimiliki siswa 

terutama untuk program studi TKJ, TAV, dan RPL karena ketiga 

prodi tersebut menempati posisi terbawah dalam persepsi 

informasi dunia kerja. Sehingga semua siswa memiliki akses 

untuk memperoleh infomasi dunia kerja yang merata dari 

berbagai sumber secara efektif dan efisien. Perbanyak 

membangun mitra dengan perusahaan agar memperbanyak tautan 

perusahaan untuk tiap jurusan di SMKN 1 Sumedang. 

3)  Bagi penelitian selanjutnya, penelitian persepsi tentang 

informasi dunia kerja terhadap kesiapan kerja kali ini terbatas 

pada akses komunikasi. Peneliti selanjutnya juga disarankan 

untuk menambah jumlah sampel serta melakukan wawancara 

kepada siswa atau angket terbuka untuk mengetahui respon 

kualitatif siswa. Selain itu meneliti persepsi tentang informasi 

dunia kerja saja dirasa belum cukup untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh terhadap kesiapan kerja, oleh karena itu 

disarankan untuk meneliti juga faktor lain yang mempengaruhi 

kesiapan kerja seperti praktik kerja industri, motivasi memasuki 

dunia kerja, inteligensi siswa, kompetensi siswa, minat, bakat, 

dan lain-lain.


