BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis pengujian dari
pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dikumpulkan mengenai Praktek
Kerja Lapangan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK
TD. Pardede Foundation Tahun Ajaran 2015/2016, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Praktek Kerja Lapangan di SMK TD. Pardede Foundation tergolong tinggi
yaitu 8,74-100 sebesar 45,16% dan Lingkungan Keluarga tergolong sangat
baik dengan nilai rata-rata 3,30. Kemudian kesiapan kerja tergolong sangat
baik dengan nilai rata-rata 3,32.
2. Berdasarkan hitungan hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel
Praktek Kerja Lapangan dan Lingkungan Keluarga disimpulkan bahwa
praktek kerja lapangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap
kesiapan kerja siswa yang ditunjukkan thitung < ttabel sebesar -1,665 < 2,000
dengan sig>α yaitu 0,101 > 0,05. Untuk variabel lingkungan keluarga
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan siswa ditunjukkan
dengan thitung > ttabel sebesar 2,223 > 2,000 dengan sig<α yaitu 0,030<0,05.
3. Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh praktek kerja lapangan dan
lingkungan keluarga terhadap kesiapan kerja siswa secara simultan
diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 3,981 > 3,15 dengan sig<α yaitu 0,024< 0,05.
Sehingga disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara praktek kerja

lapangan dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap kesiapan
kerja siswa SMK TD. Pardede Foundation.
4. Hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square
sebesar 0,119 atau 11,9%, ini menunjukkan bahwa variabel Praktek Kerja
Lapangan dan Lingkungan Keluarga 11,9% secara bersama-sama
mempengaruhi Kesiapan Kerja siswa, sedangkan sisanya dipengaruhi
faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.
5. Dari kedua variabel praktek kerja lapangan dan lingkungan keluarga yang
paling dominan berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK TD.
Pardede Foundation adalah lingkungan keluarga dengan thitung sebesar
2,223 sedangkan untuk praktek kerja lapangan -1,665.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan leh peneliti,
maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara lain sebagai
berikut :
1. Bagi Sekolah
Pihak sekolah hendaknya lebih menjalin kerja sama dengan pihak industri,
dalam rangka pelaksanaan praktek kerja lapangan yang lebih baik,
misalnya pemberian tugas dalam bekerja sesuai dengan program keahlian
yang diselenggrakan, sehingga dapat meningkatkan kesiapan kerja siswa.
Kemudian adanya pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif lagi
mengenai Praktek Kerja Lapangan agar sesuai dengan kondisi kerja di
dunia industri.

2. Bagi Guru
Guru diharapkan mampu memberikan dasar pengetahuan, keterampilan
dan sikap kerja yang kuat agar mempermudah siswa untuk menyesuaikan
diri ketika melaksanakan praktek kerja di dunia usaha/industri.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini membahas tentang Kesiapan Kerja yang melibatkan dua
variabel bebas, yaitu Praktek Kerja Lapangan dan Lingkungan Keluarga.
Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperhatikan variabel lain yang
dapat mempengaruhi kesiapan kerja siswa yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

