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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi memasuki dunia kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XI SMK Swasta Citra Harapan 1 Percut Sei Tuan 

T.A 2012/2013. Nilai signifikansi penelitian 0,005, maka jika dibandingkan 

dengan taraf signifikansi α sebesar 0,05 maka signifikansi penelitian < dari 

signifikansi α sebesar 0.05 dengan nilai signifikansi (0,005 < 0,05). 

2. Pengalaman praktik kerja industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesiapan kerja siswa kelas XI SMK Swasta Citra Harapan 1 Percut Sei Tuan 

T.A 2012/2013. Nilai signifikansi penelitian 0,004, maka jika dibandingkan 

dengan taraf signifikansi α sebesar 0,05 maka signifikansi penelitian < dari 

signifikansi α sebesar 0.05 dengan nilai signifikansi (0,004 < 0,05). 

3. Motivasi memasuki dunia kerja dan pengalaman praktik kerja industri secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja 

siswa kelas XI SMK Swasta Citra Harapan 1 Percut Sei Tuan T.A 2012/2013. 

Dari hasil penelitian diketahui nilai Fhitung sebesar 32,303 > Ftabel 3,090 dengan 

demikian hipotesis diterima. Koefisien determinasi sebesar 0,377 yang artinya 

sebesar 37,7% kedua variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi 

kesiapan kerja. Persamaan garis regresi berganda  Y = 25,235 + 0,318X1 + 

0,265X2. 

 

5.2 Saran 

1. Guru dapat mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam mewujudkan 

cita-citanya sesuai keinginan dan minat peserta didik agar lebih siap bekerja 

setelah lulus sekolah 
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2. Pihak sekolah  dapat menyusun program praktik kerja industri yang tepat dan 

handal agar peserta didik mendapatkan banyak pengalaman setelah 

melaksanakan praktik kerja industri. Selain itu, pihak sekolah juga 

meningkatkan kerjasama dengan institusi pasangan agar proses pembelajaran 

sistem ganda dapat berjalan dengan lancar dan peserta didik dapat 

memantapkan hasil belajar di dunia kerja serta memiliki keterampilan dan 

kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. 

3. Penelitian ini membahas tentang kesiapan kerja yang melibatkan dua variabel 

bebas, yaitu motivasi memasuki munia kerja dan pengalaman praktik kerja 

industri. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperhatikan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja, karena motivasi memasuki dunia 

kerja dan pengalaman praktik kerja industri hanya berpengaruh 37,7%. Dan 

terdapat beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja 

peserta didik. 

  

 


