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BAB V 

KESIMPILAN, IMPLIKASA DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraiakan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Minat Berwirausaha Peserta Kursus Menjahit Keriahen Medan kelas mahir 

cenderung tinggi dimana harga XHitung 124,75 > harga Xideal 100 hal ini 

didukung jumlah responden pada kategori tinggi dan cukup (80%) > dari pada 

responden pada kategori kurang dan rendah (20%). 

2. Hasil Uji Kompetensi peserta kursus menjahit Keriahen Medan kelas mahir  

cenderung tinggi dimana harga YHitung (42,80) > YTabel (32,50) hal ini didukung 

data jumlah responden pada tingkat kategori tinggi dan cukup (80%) > 

disbanding jumlah kategori kurang dan rendah (20%). 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Minat Berwirausaha dengan 

Hasil Uji Kompetensi peserta kursus menjahit Keriahen Medan yaitu harga 

rHitung = 0,421 > rTagel (5%) = 0,213, sementara signifikan diperoleh harga tHitung 

(1,92) > tTabel (5%) = 1,034). Hubungan tersebut berarah positif yang berarti 

bahwa semakin tinggi Minat Berwirausaha semakin tinggi pula Hasil Uji 

Kompetensi, begitu juga sebaliknya.  
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B. Implikasi        

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian maka diberikan 

implikasi yaitu dengan diterimanya hipotesis penelitian, maka perlu kiranya 

menjadi pertimbangan bagi para peserta kursus menjahit Keriahen untuk 

meningkatkan minat berwirausaha dalam hubungannnya dengan hasil uji 

kompetensi . Dengan minat wirausaha yang tinggi  dapat di peroleh dari hasil 

uji kompetensi akan dapat membantu mengembangkan wirausaha yang akan 

didirikan. 

C. Saran 

  Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi 

penelitian ini, dapat diberikan saran penelitian sebagai berikut: 

1. Minat berwirausaha tidak dapat dilepaskan dari kompetensi khususnya 

kompetensi dalam dunia kerja nyata. Dengan berhadapan langsung dengan 

dunia kerja nyata maka akan memberikan pengetahuan yang berarti dan dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk membentuk wirausaha yang efisien dan 

efektif sehingga dunia usaha yang di bentuk akan lebih cepat berkembang 

2. Bagi peneliti lanjutan yang melakukan penelitian lanjutan sejenisa agar lebih 

memperhatikan karakter para peserta kursus menjahit Keriahen khususnya 

yang terkait dengan minat berwirausaha dengan hasil uji kompetensi. 

 


