
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Persepsi Dunia Usaha Dan Industri Busana Terhadap Peserta Magang Siswa 

SMK Negeri 10 Kelas XI Tata Busana Pada Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

memiliki skor rata – rata sebesar 138,056 dan estándar deviasi sebesar 10,172. 

2. Tingkat kecenderungan Dunia Usaha Dan Industri Busana Terhadap Peserta 

Magang SISwa SMK Negeri 10 KElas XI Tata Busana Pada Praktek kerja 

Lapangan (PKL), memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap peserta 

magang sebesar 83,33%. 

 

B. Impilkasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian diberikan implikasi 

sebagai berikut : 

 Dengan ditemukannya jawaban penelitian bahwa Persepsi Dunia Usaha Dan 

Industri Busana Terhadap Peserta Magang Siswa SMK Negeri 10 Kelas XI Pada 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) verada dalam kategori sangat baik, maka perlu 

kiranya perhatian pihak sekolah khususnya jurusan Tata Busana untuk dapat lebih 

memperlengkapi fasilitas praktek. Diharapkan kepada tenaga pengajar untuk dapat 
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menggunakan berbagai media pembelajaran yang dapat dapat mendukung prestasi 

belajar siswa tentang dunia kerja sebelum siswa melaksanakan praktek industri. 

 Bagi para peserta magang yaitu siswa untuk lebih meningkatkan pengetahuan 

denagan banyak membaca dan mengikuti perkembangan serta mempelajari 

tentang seluk beluk dunia usaha dan industri sebagai persiapan untuk 

mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan di bidang busana dan memahami manajemen dunia usaha dan 

industri busana serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam segi 

kedisplinan, kerjasama, kerajinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. 

Diharapkan bagi para peserta magang untuk berperan lebih aktif dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan pada saat melaksanakan praktek kerja lapngan 

(PKL). 

 

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka sebagai tindak lanjut penelitian 

ini : 

1. Diharapkan untuk para peserta magang hendaknya dapat meningkatkan  

kedisplinan, kerjasama, inisiatif, kerajinan, tanggung jawab, kerajinan, sikap, 

prestasi serta pengetahuan pada saat melakukan praktek kerja lapangan. 

2. Diharapkan kepada peserta magang agar dapat memotivasi dirinya sendiri 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik  pada saat melaksanakan praktek kerja 

lapngan industri sehingga dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh sewaktu – waktu. 



3. Diharapkan kepada pihak sekolah khususnya pengelola jurusan Tata Busana 
agar hendaknya tetap memberikan, dorongan motivasi untuk meningkatkan 
pengembangan sikap – sikap siswa untuk menciptakan SDM yang berkualitas 


