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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, analisis dan pengolahan data 

pada bab sebelumnya, maka secara garis besar penelitian ini dapat menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. 

Pertama, minat siswa SMK Negeri 6 untuk melanjutkan studi termasuk 

dalam kategori cukup, karena sebagian siswa SMK Negeri 6 bercita-cita dan 

termotivasi untuk melanjutkan studi. 

Kedua, minat siswa SMK Swasta PU untuk melanjutkan studi termasuk 

dalam kategori rendah, karena sebagian besar siswa SMK Swasta PU tidak 

bercita-cita dan tidak termotivasi untuk melanjutkan studi. 

Ketiga, minat siswa SMK Negeri 6 untuk memasuki dunia 

ke=rja ;termasuk dalam kategri tinggi, karena siswa SMK Negeri 6 mendapat 

pengaruh yang besar dari lingkungan di sekolah untuk memasuki dunia kerja. 

Keempat, minat siswa SMK Swasta PU untuk memasuki dunia kerja 

termasuk dalam kategori tinggi, karena siswa SMK Swasta PU memiliki faktor 

emosional yang tinggi untuk memasuki dunia kerja. 

Kelima, terdapat perbedaan yang signifikan, minat untuk melanjutkan 

studi antara siswa SMK Negeri 6 dan siswa SMK Swasta PU. 

Keenam, tidak terdapat perbedaan yang signifikan, minat untuk 

memasuki dunia kerja antara siswa SMK Negeri 6 dan siswa SMK Swasta PU. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Untuk SMK Negeri 6 dan SMK Swasta PU 

Berdasarkan kesimpulan diatas, siswa SMK memiliki minat yang tinggi 

untuk memasuki dunia kerja. Namun, tingkat pengangguran yang didominasi oleh 

lulusan SMK perlu diantisipasi, misalnya dengan pendidikan dan pelatihan 

program keahlian tambahan atau pengenalan mengenai pendidikan tinggi dari 

sekolah. Karena tidak sedikit juga siswa SMK yang berminat untuk melanjutkan 

studi ke pendidikan tinggi. Perbaikan kurikulum pada aspek adaptif dan normatif 

juga perlu diperhatikan. 

5.2.2 Untuk Siswa SMK Negeri 6 dan Siswa SMK Swasta PU 

Diharapkan dari proses pembelajaran di sekolah, siswa SMK dapat 

mempunyai keahlian dan kemampuan sesuai bidang kejuruannya. Namun untuk 

dapat menentukan arah yang akan dijalani setelah lulus, antara melanjutkan studi 

dan memasuki dunia kerja, siswa SMK hendaknya lebih memahami karakteristik 

dan kemampuan diri. 

5.2.3 Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji secara lebih mendalam 

mengenai masalah yang ada hubungan dengan penelitian ini, sebaiknya 

menggunakan instrumen yang berbeda dan memperhatikan kelemahan-kelemahan 

yang ada, sehingga diperoleh penelitian baru yang dapat menyempurnakan 

penelitian sebelumnya.  

 


