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BAB V 

KESIMPULAN,  IMPLIKASI  DAN  SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Prestasi Praktik Kerja Industri 

terhadap Minat Berwirausaha siswa kelas XII Program Keahlian Teknik 

Otomotif SMK Parayatna 2 Medan Tahun Ajaran 2012/2013. Disamping itu, 

siswa memiliki Prestasi Praktik Kerja Industri yang cenderung cukup 

kompeten, yaitu sebanyak 24 siswa (40,00%). 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Prestasi Mata Diklat Kewirausahaan 

terhadap Minat Berwirausaha siswa kelas XII Program Keahlian Teknik 

Otomotif SMK Prayatna 2 Medan Tahun Ajaran 2012/2013. Disamping itu, 

siswa memiliki tingkat Prestasi Mata Diklat Kewirausahaan yang cenderung 

cukup, yaitu sebanyak 29 siswa (48,33%). 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Prestasi Praktik Kerja Industri dan 

Prestasi Mata Diklat Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha siswa kelas 

XII Program Keahlian Teknik Otomotif SMK Prayatna 2 Medan Tahun 

Ajaran 2012/2013. Disamping itu, siswa Minat Berwirausaha yang cenderung 

cukup, yaitu sebanyak 33 siswa (55,00 %). 
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B.  Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian maka diberikan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Dengan diterimanya hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

antara prestasi praktik kerja industri terhadap minat berwirausaha siswa. Maka 

perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi pihak SMK Prayatna 2 Medan untuk 

lebih meningkatkan mutu belajar mengenai praktik kerja industri agar siswa 

lebih kompeten dibidangnya. 

2. Dengan diterimanya hipotesis kedua, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

antara prestasi mata diklat kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

siswa,maka perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi pihak SMK Prayatna 2 

Medan maupun orang tua untuk lebih mendukung dan memberikan motivasi 

kepada siswa dalam minat berwirausaha. 

3. Dengan diterimanya hipotesis ketiga, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan 

antara prestasi praktik kerja industri dan prestasi mata diklat kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha siswa, maka hal ini menggambarkan bahwa peran 

dan dukungan orang tua juga dibutuhkan dalam memotivasi siswa dengan cara 

mendorongnya untuk lebih siap bersaing dalam membuka usaha. 
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C.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan, implikasi dan pembahasan hasil penelitian, berikut 

ini diuraikan saran penelitian : 

1. Dengan ditemukannya hasil minat berwirausaha (Y) pada siswa Kelas XII 

yang tinggi hendaknya pihak sekolah memberikan sarana penunjang untuk 

lebih meningkatkan minat siswa dalam berwirausaha guna mempercepat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.  

2. Dalam upaya meningkatkan minat berwirausaha (Y) siswa, orang tua lebih 

memberikan perhatian dan motivasi khusus kepada anaknya supaya lebih rajin 

dan giat dalam belajar, serta mengembangkan bakat-bakat mereka dalam 

bidang usaha otomotif.  

3. Dalam upaya meningkatkan minat berwirausaha (Y) siswa hendaknya pihak 

sekolah dan orang tua memberi dorongan/motivasi kepada siwa untuk lebih 

menguasai bidang otomotif dan mampu mengembangkannya ke dalam dunia 

usaha/industri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


