
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Hasil perhitungan dan analisis data dari komponen context, input, proses, dan produk 

terhadap efektivitas pelaksanaan Prakerin di SMK Dewatara Candipuro Lampung 

Selatan masing-masing data ditemukan dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis context dalam penelitian yaitu kondisi lingkungan sekolah dalam 

mendukung pelaksanaan Prakerin di SMK Dewantara termasuk dikategorikan 

cukup. 

2. Hasil input pelaksanaan Prakerin di SMK Dewantara Candipuro yang meliputi : 

ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia, karakteristik siswa, perencanaan 

Prakerin dan panitia pelaksana termasuk dikategorikan cukup. 

3. Hasil analisis proses pelaksanaan Prakerin di SMK Dewantara Candipuro yang 

melibatkan banyak pihak temasuk dikategorikan cukup. 

4. Hasil produk Prakerin di SMK Dewantara Candipuro hanya melibatkan hasil 

penilaian dari industri sebagai nilai akhir, penilaian pelaporan dan penilaian dari 

sekolah tidak dilakukan. Penilaian produk ini termasuk dikategorilan cukup. 
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5.2 Rekomendasi 

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari peneliti untuk perbaikan pelaksanaan 

Prakerin di SMK Dewantara Candipuro Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 

 

1. Pihak sekolah 

1) Penyusunan visi, misi, dan kurikulum sekolah dan jurusan agar dilakukan 

bersama-sama dengan pihak industri, pembimbing sekolah maupun industri 

supaya memahami konsep serta tujuan Prakerin sebagai implementasi PSG di 

SMK. 

2) Perencanaan program Prakerin sebaiknya dirancang setiap awal tahun ajaran 

baru, sehingga dapat menganalisis kebutuhan siswa sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki. 

3) Penyusunan kelengkapan administrasi Prakerin. Seperti : MOU antara pihak 

sekolah dengan pihak DU/DI, surat keterangan/kesediaan siswa dalam 

mengikuti Prakerin, dan sebagainya. 

4) Sekolah hendaknya mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang 

menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dan memilih model 

penyelenggaraan Prakerin yang sesuai dengan ketersediaan sarana dan 

prasarana untuk mendukung pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan 

kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk kesiapan kerja setelah 

lulus SMK. 

5) Sekolah harus menyusun uraian tugas/job deskripsi setiap personel yang terlibat 

dalam pelaksanaan Prakerin, menempatkan siswa sesuai dengan kompetensi 
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yang dimiliki DU/DI, sekolah hendaknya melakukan koordinasi secara 

berkesinambungan dengan pihak industri. 

6) Untuk memperoleh hasil nilai akhir Prakerin, sebaiknya melibatkan hasil 

penilaian pelaporan Prakerin siswa, penilaian dari sekolah, dan penilaian dari 

industri. Seperti : nilai Institusi / DU / DI, penilaian jurnal, penilaian karya 

tulis/laporan, dan penilaian lisan. Sehingga dapat diperoleh hasil nilai dengan 

rerata yang diharapkan. 

 

2. Untuk Dunia Industri dan Dunia Usaha (DU/DI) 

Pihak DU/DI dan guru pendamping Prakerin sebaiknya melaksanakan uji 

kompetensi dan uji profesi untuk mendorong siswa meningkatkan kompetensinya. 

Sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman kerja dan menjadi tenaga kerja 

yang terampil, berwawasan mutu, produktif, dan memiliki jiwa kewirausahaan. 


