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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkat pengetahuan kewirausahaan siswa kelas XII jurusan Tata Boga 

SMK Negeri 10 Medan tahun ajaran 2014/2015 tergolong sedang sebesar 

43,28% (Lampiran 15 ; Halaman 130). 

2. Tingkat efikasi diri siswa kelas XII jurusan Tata Boga SMK Negeri 10 

Medan tahun ajaran 2014/2015 tergolong kurang sebesar 68,65% 

(Lampiran 15 ; Halaman 130). 

3. Tingkat pengetahuan kewirausahaan siswa kelas XII jurusan Tata Boga 

SMK Negeri 10 Medan tahun ajaran 2014/2015 tergolong kurang sebesar 

83,85% (Lampiran 15 ; Halaman 131). 

4.  Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Pengetahuan 

Kewirausahaan dengan Minat Berwirausaha pada siswa kelas XII jurusan 

Tata Boga SMK Negeri 10 Medan tahun ajaran 2014/2015 dengan nilai 

dari t hitung lebih besar dari t tabel (62,74 > 1,99) maka (Lampiran 19 ; 

Halaman 148). 

5. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara Efikasi Diri dengan 

Minat Berwirausaha pada siswa kelas XII jurusan Tata Boga SMK Negeri 

10 Medan tahun ajaran 2014/2015 dengan nilai dari t hitung lebih besar 

dari t tabel (62,52>1,99) maka (Lampiran 19 ; Halaman 148). 

6. Terdapat hubungan yang negatif dan tidak berarti antara Pengetahuan 

Kewirausahaan dan Efikasi Diri dengan Minat Berwirausaha pada siswa 

kelas XII jurusan Tata Boga SMK Negeri 10 Medan tahun ajaran 

2014/2015 dengan nilai dari F hitung lebih kecil dari F tabel (1,16>3,44) 

(Lampiran 20 ; Halaman 150). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Terhadap siswa SMK Negeri 10 Medan agar meningkatkan pengetahuan 

kewirausahaan dan efikasi diri baik dari segi pemahaman ilmu 

kewirausahaan dan keyakinan agar menjadi bekal dalam berwirausaha. 

2. Terhadap guru SMK Negeri 10 Medan agar meningkatkan cara 

penyampaian siswa sesuai dengan kepribadiannya dan mesin 

kecerdasannya agar pembelajaran lebih efektif dan tepat pada tujuan.  

3. Terhadap siswa atau kepala sekolah SMK Negeri 10 Medan agar membuat 

program-program pemicu minat berwirausaha untuk meningkatkan 

pengetahuan kewirausahaan dilapangan dan efikasi diri melalui 

pembentukan mental dengan minat berwirausaha siswa. 

 


