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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Evaluasi Program Praktik Kerja Industri di 

SMK Negeri 3 Salatiga dengan menggunakan model 

CIPP dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek konteks: visi dan misi telah dijabarkan 

dalam perumusan kompetensi lulusan yang 

tertuang dalam program kerja sekolah. 

Penyusunan kurikulum telah melibatkan DU/DI 

dan analisis pencapaian kompetensi telah 

dilakukan. Identifikasi kebutuhan dan peluang 

telah dilaksanakan namun kerjasama dengan 

DU/DI yang relevan masih perlu dikembangkan 

lebih lanjut. Peserta prakerin adalah peserta didik 

kelas XI dengan persyaratan telah tuntas semua 

mata pelajaran dan nilai poin ≤ 10. 

2. Aspek input: strategi pelaksanaan prakerin telah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, 

prosedur penempatan peserta didik, penjadwalan 

program, dan pengelolaan anggaran telah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 
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ditetapkan sebelumnya dan mengacu pada 

pedoman yang dimiliki 

3. Aspek proses: secara keseluruhan identifikasi 

proses pelaksanaan mencakup kesiapan panitia 

prakerin, pelaksanaan monitoring oleh guru 

pembimbing, dan sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan prakerin sudah 

dilaksanakan. Faktor penghambat terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

intermal meliputi kedisiplinan, motivasi, bakat, 

kemampuan/intelegensi, dan partisipasi. Faktor 

eksternal antara lain kurangnya kepercayaan 

DU/DI terhadap kemampuan peserta didik, 

ketidaksesuaian pekerjaan dengan kompetensi, 

dan kurangnya sarana dan prasarana. 

Sedangkan yang menjadi faktor pendukung 

antara lain dukungan penuh dari DU/DI untuk 

membantu peserta didik belajar, fasilitas yang 

lengkap di DU/DI, kerjasama yang baik antara 

DU/DI dengan pihak sekolah. 

4. Aspek produk: penilaian hasil capaian dilihat dari 

segi penguasaan kompetensi peserta didik 

berdasarkan nilai yang diperoleh peserta didik 

menunjukkan rata-rata diatas KKM yaitu 75. 

Dari segi manfaat, prakerin memberikan manfaat 
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bagi sekolah, peserta didik dan DU/DI. Dampak 

prakerin belum menunjukkan signifikansi dalam 

hal keterserapan lulusan di DU/DI sesuai 

kompetensi, masih dibawah harapan. Untuk 

keberlanjutan setelah program prakerin baru 

sebatas kesediaan DU/DI untuk menerima 

peserta prakerin tahun berikutnya, sedangkan 

untuk tawaran kerja dari DU/DI baru sebagian 

yang memberikan tawaran. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Sekolah 

 Agar melakukan evaluasi program prakerin 

secara menyeluruh berdasarkan jenis 

evaluasi tertentu karena selama ini evaluasi 

yang dilakukan hanya sebatas evaluasi 

panitia saja.  

 Monitoring guru pembimbing perlu 

ditingkatkan sehingga peserta didik lebih 

dapat terkontrol  selama mengikuti prakerin 

dan peran guru pembimbing dalam 

penyusunan laporan perlu lebih 

dimaksimalkan. 

 Kedisiplinan dan partisipasi peserta didik 

perlu ditingkatkan. 
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 Melakukan pemetaan dan komunikasi yang 

lebih mendalam terhadap DU/DI yang 

dipilih agar tidak ada lagi peserta didik 

diberi pekerjaan menyimpang dari 

kompetensinya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 

Salatiga yaitu melakukan evaluasi prakerin. 

Penelitian dilakukan menggunakan model CIPP 

dengan sedikit tambahan dampak dan 

keberlanjutan program. Peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan alat analisis lain agar 

hasilnya lebih mendalam. 

 
 

 


