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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Praktik Industri, Dukungan Orang Tua,

Keaktifan Organisasi, dan Soft Skill Dalam Menunjang Kesiapan Memasuki

Dunia Kerja Siswa Kelas XI SMK Dharma Wanita Gresik maka dapat

disimpulkan:

1. Praktik Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan Kerja

Siswa Kelas XI SMK Dharma Wanita Gresik.

2. Dukungan Orang Tua tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI SMK Dharma Wanita Gresik.

3. Keaktifan Organisasi tidak berpengaruh dan signifiakan terhadap Kesiapan

Kerja Siswa Kelas XI SMK Dharma Wanita Gresik.

4. Soft Skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan Kerja Siswa

Kelas XI SMK Dharma Wanita Gresik

5.2. Rekomendasi

Terkait dengan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada dalam

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi siswa, sebaiknya siswa perlu meningkatkan factor-faktor proktivitas

yang dapat meningkatkan kesiapan kerja seperti : pengalaman praktik

industri dan soft skill karena keaktifan organisasi dan dukungan orang tua
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bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja

siswa

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat lebih memperbanyak pada jumlah

variabel bebas, sampel, dan teknik analisis datanya agar mendapatkan hasil

penelitian yang lebih baik dan sempurna. Hal ini dikarenakan nilai R Square

sebesar 69,3% , sehingga terdapat faktor lain yang mempengaruhi kesiapan

kerja siswa SMK. Faktor lain tersebut seperti penambahan jumlah variabel

seperti faktor gender, prestasi belajar, tingkat inteligensi, kondisi ekonomi

keluarga, kedisiplinan, informasi kerja, dan lainnya. Atau dengan melakukan

penelitian ulang terhadap variabel keaktifan organisasi dan dukungan orang

tua. Hal ini dikarenakan variabel keaktifan organisasi dan dukungan orang

tua tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kesiapan kerja siswa

SMK Dharma Wanita Gresik. Sehingga menolak penelitian yang dilakukan

oleh Baiti dan Munadi (2014) yang menyatakan bahwa dukungan orang tua

berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK di Jogyakarta. Serta

menolak penelitian yang dilakukan oleh Krisnamurti (2017) yang

menyatakan bahwa keaktifan organisasi berpengaruh dan signifikan

terhadap kesiapan kerja siswa SMK Muhammadiyah 1 Wates.


