
 
 

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik kerja industri berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja. 

Artinya, ketika praktik kerja industri semakin baik, maka kesiapan kerja 

akan meningkat. 

2. Efikasi diri berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Artinya, ketika 

siswa memiliki efikasi diri yang semakin tinggi, maka semakin siap juga 

siswa untuk terjun ke dunia kerja atau kesiapan kerja juga meningkat. 

3. Pendapatan orang tua berpengaruh berpengaruh terhadap kesiapan kerja. 

Artinya, ketika pendapatan orang tua bertambah, maka kesiapan kerja 

juga meningkat. 

 

B. Implikasi 

1. Praktik kerja industri di SMK N 1 Purwokerto sudah sangat baik dan 

perlu untuk dipertahankan atau bahkan dimaksimalkan lagi karena sangat 

berkontribusi terhadap output lulusan untuk siap terjun ke dunia kerja. 

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perlu menekankan motivasi bagi 

siswa supaya siswa dapat yakin terhadap kemampuan diri mereka sendiri, 

karena keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri atau efikasi diri 

mempengaruhi siswa dalam membentuk kesiapan kerja. 
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3. Pendapatan orang tua siswa kelas XI Akuntansi di SMK N 1 Purwokerto 

tergolong rendah, sebaiknya pihak sekolah lebih memperbanyak program 

beasiswa bagi siswa-siswa yang kurang mampu. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun 

demikian masih terdapat keterbatasan yakni: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada satu kompetensi keahlian di SMK N 1 

Purwokerto, yakni kompetensi keahlian Akuntansi. Seharusnya, penelitian 

dapat dilakukan pada satu rumpun bidang keahlian, seperti rumpun 

bidang Bisnis dan Manajemen. 

2. Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

karena waktu penelitian bersamaan dengan kelulusan siswa kelas XII, 

penelitian tentang kesiapan kerja akan lebih representatif jika dilakukan 

pada siswa kelas XII. 

3. Variabel yang mempengaruhi kesiapan kerja sangat banyak, sementara 

penelitian ini hanya melibatkan variabel praktik kerja industri, efikasi diri 

dan pendapatan orang tua. Seharusnya dapat juga ditambahkan variabel 

lain seperti variabel kemandirian belajar dan variabel informasi karir. 

 

 

 

 


