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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

simpulan yang didapatkan yaitu: 

1. Hasil analisis dan pengamatan pada aspek komunikasi dari perspektif 

siswa dan pengamatan observer berada pada kategori baik 

2. Hasil analisis dan pengamatan pada aspek bekerja sama dari perspektif 

siswa baik, sedangkan dari pengamatan observer sangat baik. 

3. Hasil analisis dan pengamatan pada aspek manajemen diri dari perspektif 

siswa baik, sedangkan dari pengamatan observer sangat baik.  

4. Hasil analisis dan pengamatan pada aspek pemecahan masalah dari 

perspektif siswa dan pengamatan observer berada pada kategori baik, 

sedangkan dari hasil lembar kerja siswa sangat baik. 

5. Hasil analisis dan pengamatan pada aspek belajar dari perspektif siswa dan 

pengamatan observer berada pada kategori baik. 

6. Employability skills siswa dapat berkembang dengan baik pada model 

pembelajaran project based learning. 

5.2.  Implikasi 

1. Pembelajaran project based learning memberikan pengalaman kepada 

siswa untuk berkomunikasi, memecahkan masalah bersama-sama, dan 

memanajemen diri. 

2. Pengenalan pembelajaran berbasis proyek kepada siswa melatih siswa 

untuk mengembangkan employability skills yang diperlukan untuk dunia 

kerja nyata. 

5.3.  Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi 

yang didapatkan yakni sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

a) Disarankan agar pengembangan employability skills dilakukan 

secara terus menerus supaya saat siswa lulus sudah memiliki 

kesiapan yang optimal untuk bekerja di dunia industri 



 

Najah Farihah Haidar, 2022                                                                                                 72 
ANALISIS EMPLOYABILITY SKILLS SISWA PADA MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED 
LEARNING DI SMK PPN TANJUNGSARI  
Universitas Pendidikan Indonesia|respository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu| 

b) Pihak sekolah diharapkan selalu mencari tahu keterampilan yang 

sesuai yang dibutuhkan oleh dunia industri agar dapat 

menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik, 

kemampuan technical, dan kemampuan employabilitas yang 

seimbang. 

c) Disarankan agar sarana dan prasarana khususnya fasilitas pada 

laboratorium dapat diperbaiki lagi dengan menyediakan fasilitas 

yang lebih memadai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Sebaiknya waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada saat jam 

pelajaran agar seluruh siswa dapat serius. 

b) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai employability 

skills dengan menggunakan model pembelajaran lain atau konsep 

lain. 

 

 

 

  


