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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Pengaruh Praktek Kerja Industri 

Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Siswa 

Kelas XI SMK Swasta Immanuel Kabanjahe T.P 2016 / 2017 dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Praktik Kerja Industri siswa kelas XI SMK Swasta Immanuel Kabanjahe 

tergolong baik dengan nilai rata-rata 2,98. Motivasi Belajar  siswa kelas XI 

SMK Swasta Immanuel Kabanjahe baik dengan nilai rata-rata 3,384. 

Kemudian Kesiapan Memasuki Dunia Kerja siswa kelas XI SMK Swasta 

Immanuel Kabanjahe tergolong baik dengan nilai rata-rata 3,66. 

2. Kontribusi Praktek Kerja Industri dan Motivasi Belajar Siswa adalah sebesar 

0,713. Besarnya nilai koefisien determinasi 0,713sama dengan 71.3% Nilai 

tersebut berarti bahwa sekitar 71.3% kesiapan memasuki dunia kerja siswa 

kelas XI SMK Swasta Immanuel Kabanjahe dipengaruhi oleh variabel 

praktek kerja industri dan motivasi belajar siswa. Dan sisanya 28,7% 

dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. 

3. Hipotesis yang menyatakan Ada pengaruh Praktek kerja industri terhadap 

kesiapan memasuki dunia kerja siswa kelas XI SMK Swasta Immanuel 

Kabanjahe T.P 2016 / 2017 dapat diterima.  hal tersebut berdasarkan uji 

hipotesis secara parsial (uji t) dengan perolehan nilai thitung5,946 dan diketahui 
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Ttabel2,018maka Thitung> Ttabel(5,946>2,018) dan signifikan α sebesar 0,05 

maka sig < α (0,000<0,05). 

4. Hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 

kesiapan memasuki dunia kerja siswa kelas XI SMK Immanuel Kabanjahe 

T.P 2016 / 2017” dapat diterima. Hal tersebut diuji dengan menggunakan uji 

hipotesis secara parsial (uji T) diperoleh nilai Thitung5,815 dan diketahui Ttabel 

2,018(dengan  α = 5% dan df = 18) maka Thitung> Ttabel (5,815>2,018) dan 

berdasarkan signifikan dengan α sebesar 0,05 maka sig < α (0,002 < 0,05).  

5. Hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh antara Praktek kerja industri dan 

motivasi belajar siswa terhadap kesiapan memasuki dunia kerja siswa kelas 

XI SMK Swasta Immanuel Kabanjahe T.P 2016 / 2017” dapat diterima. Hal 

tersebut di uji dengan menggunakan uji hipotesis secara simultan (uji F) 

diperoleh nilai Fhitung51,014dan diketahui Ftabel3,23maka Fhitung> 

Ftabel(51,014> 3,23) dan signifikan α sebesar 0,05 maka sig < α (0,000 <0,05). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran bagi pihak terkait, antara lain: 

1. Diharapkan Agar siswa tidak hanya sekedar ikut dalam kegiatan prakerin. Siswa 

harus lebih bersungguh-sungguh, tekun dan serius dalam melaksanakan Praktek 

kerja Industri. Siswa harus benar-benar mengaplikasikan teori yang dipelajarinya 

disekolah pada saat praktek kerja industri.  
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2. Bagi pihak sekolah hendaknya mengembangkan Praktek Kerja Industri dengan 

mitra usaha untuk lebih mempersiapkan dan meningkatkan profesional kerja 

siswa terjun ke dunia kerja dan memberikan motivasi kepada siswanya untuk 

terus belajar dan berlatih.  

3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk penelitian lanjutan dengan menambah variabel yang luas cakupan 

daerah penelitian.  

 

 


