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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan 

yang dapat menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Tingkat kecenderungan Dukungan Orang Tua dari siswa Kelas XI SMK 

YWKA Medan cenderung sedang.  

2. Tingkat kecenderungan Prestasi dari siswa Kelas XI SMK YWKA Medan 

cenderung sedang.  

3. Tingkat kecenderungan Minat Berwirausaha dari siswa Kelas XI SMK 

YWKA Medan cenderung sedang.  

4. Terdapat hubungan yang positif antara prestasi belajar Mata Pelajaran 

Mesin Bubut dengan minat berwirausaha bidang pemesinan siswa kelas XI 

SMK YWKA Medan 

5. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara dukungan orang tua 

dengan minat berwirausaha bidang pemesinan siswa kelas XI SMK YWKA 

Medan. 

6. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara dukungan orang tua dan 

prestasi belajar Mata Pelajaran Mesin Bubut secara bersama-sama dengan 

minat berwirausaha bidang pemesinan siswa kelas XI SMK YWKA Medan 

 



78 
 

 
 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, terdapat implikasi dari hipotesis 

yang ditemukan, implikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Dengan ditemukannya hipotesis pertama yaitu tingkat kecenderungan 

dukungan orang tua terhadap minat berwirausaha Siswa Kelas XI SMK 

YWKA Medan termasuk dalam kategori sedang. Dengan demikian perlu 

adanya sosialisai terhadap orangtua ataupun orang yang terdekat dengan 

siswa, agar lebih peduli terhadap minat siswa dan dapat menumbuhkan 

semangat untuk berwirausaha. 

2. Dengan ditemukannya hipotesis yang kedua yaitu terdapat hubungan positif 

dan berarti antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar Mata 

Pelajaran Mesin Bubut bidang pemesinan siswa kelas XI SMK YWKA 

Medan perlu adanya dukungan dari orangtua dan pihak sekolah untuk dapat 

lebih menigkatkan minat berwirausaha pada siswa SMK YWKA Medan. 

3. Dengan ditemukannya hipotesis ketiga yaitu terdapat hubungan yang positif 

dan berarti antara prestasi belajar Mata Pelajaran Mesin Bubut dengan minat 

berwirausaha bidang pemesinan siswa kelas XI SMK YWKA Medan perlu 

adanya upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan harapan 

dapat juga menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa SMK YWKA 

Medan. 

4. Dengan ditemukannya hipotesis keempat yaitu terdapat hubungan yang 

positif dan berarti antara dukungan orang tua dan prestasi belajar Mata 
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Pelajaran Mesin Bubut dengan minat berwirausaha bidang pemesinan siswa 

kelas XI SMK YWKA Medan 

 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis, berikut ini 

ada beberapa saran bagi pembaca : 

1. Dengan ditemukannya tingkat kecenderungan dukungan orangtua dengan 

kategori sedang terhadap siswa Kelas XI SMK YWKA Medan perlu 

ditingkatkan untuk menumbuhkan minat berwirausaha. 

2. Dengan ditemukannya prestasi belajar mesin bubut siswa Kelas XI SMK 

YWKA Medan termasuk kategori sedang perlu adanya tindak lanjut atau 

upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan latihan dan bimbingan dari 

guru matapelajaran yang bersangkutan. 

3. Mengingat besarnya hubungan antara dukungan orangtua terhadap minat 

berwirausaha hendaknya orangtua dapat menyadari pentingnya dukungan 

terhadap anak, sehingga mereka memiliki keinginan yang lebih dalam 

berwirausaha. 

4. Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti 

lainnya, agar dapat lebih mempersiapkan diri dan dapat menemukan faktor-

faktor yang lebih dominan dalam menentukan tumbuhnya minat 

berwirausaha dalam diri siswa. 

 


