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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada BAB IV, maka dapat

disimpulkan :

1. Tingkat kecenderungan kepercayaan diri siswa kelas XI Kompetensi

Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 5 medan T.A 2011/2012

cenderung cukup (65,79%).

2. Tingkat kecenderungan kemampuan praktek pemeliharaan/servis engine

siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri

5 medan T.A 2011/2012 cenderung baik (39,47%).

3. Tingkat kecenderungan minat berwiraswasta dari siswa tingkat XI

Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 5 Medan T.A

2011/2012 cenderung cukup (93,42%).

4. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kepercayaan diri dengan

minat berwiraswasta siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan

Ringan SMK Negeri 5 Medan Tahun Ajaran 2011/2012.

5. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kemampuan praktek

pemeliharaan/servis engine dan komponennya dengan minat berwiraswasta

siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri

5 Medan Tahun Ajaran 2011/2012.

6. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kepercayaan diri dan

kemampuan praktek pemeliharaan/servis engine dan komponennya secara
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bersamaan dengan minat berwiraswasta siswa kelas XI Kompetensi Keahlian

Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 5 Medan Tahun Ajaran 2011/2012.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian maka diberikan

implikasi sebagai berikut :

1. Diterimanya hipotesis pertama, maka perlu kiranya menjadi pertimbangan

bagi pihak SMK Negeri 5 Medan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kepercayaan diri siswa yang dapat meningkatkan minat berwiraswasta siswa.

2. Diterimanya hipotesis kedua, maka perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi

pihak SMK Negeri 5 Medan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kemampuan praktek pemeliharaan/servis engine dan komponennya pada

siswa yang dapat meningkatkan minat berwiraswasta siswa.

3. Diterimanya hipotesis ketiga, maka kiranya menjadi pertimbangan bagi pihak

SMK Negeri 5 Medan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kepercayaan diri dan kemampuan praktek pemeliharaan/servis engine dan

komponennya pada siswa secara bersamaan yang dapat meningkatkan minat

berwiraswasta siswa.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka sebagai tindak lanjut

penelitian menyarankan hal-hal sebagai berikut:
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1. Dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa, diharapkan kepada guru

pengajar untuk memberikan arahan agar siswa memiliki konsep diri yang

baik serta memiliki pegangan hidup dan mental yang kuat.

2. Dalam meningkatkan kemampuan praktek pemeliharaan/servis engine dan

komponennya diharapkan kepada guru pengajar untuk selalu memberikan

dorongan-dorongan yang berupa kegiatan ekstrakurikuler dibidang keahlian

otomotif sehingga dapat meningkatkan kemampuan praktek

pemeliharaan/servis engine dan komponennya pada siswa yang berakibat

dapat meningkatkan minat berwiraswasta siswa.

3. Dalam upaya meningkatkan Minat berwiraswasta, hendaknya guru-guru

memberikan dorongan dan arahan serta diharapkan adanya kesempatan yang

seluas-luasnya bagi siswa untuk mengaplikasikan semua pengetahuan yang

didapatkan secara teori dan praktek untuk berwiraswasta.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan topik permasalahan dalam

penelitian ini agar melakukan penelitian lebih lanjut lagi sehingga latar

belakang penelitian sebelumnya dapat terungkap lebih jelas lagi dengan

meneliti hubungan ubahan-ubahan yang lain yang mempengaruhi minat

berwiraswasta siswa.


