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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Pengaruh pengalaman praktek 

kerja lapangan dan motivasi terhadap kesiapan memasuki dunia kerja siswa kelas XI 

SMK Taman Siswa Medan T.A 2016/2017 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Persamaan regresi berganda Y = 31,443 + 0,337X1 + 0,339X2 menunjukkan 

konstanta (a) sebesar 31,443, artinya jika Pengalaman Praktek Kerja 

Lapangan (X1), dan Motivasi Memasuki (X2) sebesar nol, maka Kesiapan 

Memasuki Dunia Kerja (Y) adalah sebesar 31,443. Kemudian nilai koefisien 

pengalaman praktek kerja lapangan (b1) sebesar 0,337, artinya apabila 

pengalaman praktek kerja lapangan(X1) mengalami kenaikan sebesar satu 

persen, maka kesiapan memasuki dunia kerja (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,337  persen dengan syarat variabel bebas lainnya 

bernilai tetap. Sedangkan nilai koefisien motivasi (b2) adalah 0,339, artinya 

jika motivasi(X2) mengalami kenaikan sebesar satu persen, maka kesiapan 

memasuki dunia kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,339 persen 

dengan syarat variabel bebas lainnya bernilai tetap.  

2. Variabel Pengalaman Praktek Kerja Lapangan(X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesiapan memasuki dunia kerja (Y) pada siswa kelas XI 
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SMK Taman Siswa Medan T.A 2016/2017. Hal ini dapat dilihat  dari  nilai 

thitung> ttabel (3,885 > 1,670) dan nilai signifikasi (0,000< 0,05). 

3. Variabel Motivasi Memasuki Dunia Kerja(X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kesiapan memasuki dunia kerja (Y) pada siswa kelas XI 

SMK Taman Siswa Medan T.A 2016/2017. Hal ini dapat dilihat  dari  nilai 

thitung> ttabel (3,249 > 1,670)  dan nilai signifikasi (0,002 < 0,05). 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi (R2) diperoleh persentase 

sumbangan variabel independen yaitu pengalaman praktek kerja lapangan dan 

motivasi terhadap variabel dependen kesiapan memasuki dunia kerja(Y) 

sebesar 51,2% variabel pengalaman praktek kerja lapangan (X1) dan motivasi 

(X2) dapat menjelaskan kesiapan memasuki dunia kerja(Y) dan sisanya yaitu 

sebesar 48,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian 

ini. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran bagi pihak terkait antara lain : 

1. Diharapkan agar siswa tidak hanya ikut dalam kegiatan pengalaman praktek 

kerja lapangan. Siswa harus lebih bersungguh – sungguh, tekun dan serius 

dalam melaksanakan praktek kerja lapangan. Siswa harus benar – benar 

mengaplikasikan teori yang telah dipelajari disekolah pada saat praktek kerja 

lapangan. 

2. Bagi pihak sekolah hendaknya mengembangkan Praktek kerja lapangan 

dengan mitra usaha untuk lebih mempersiapkan dan meningkatkan 

keterampilan siswa terjun kedunia kerja dan memberikan motivasi kepada 

siswa untuk belajar dan berlatih. 

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

masukan untuk penelitian lanjutan tentang faktor lain yang mempengaruhi 

kesiapan memasuki dunia kerja tidak hanya motivasi dan pengalaman praktek 

kerja lapangan. 

 


