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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat kecenderungan persepsi siswa terhadap industri busana siswa jurusan 

tata busana di SMK Negeri 1 Kisaran adalah dengan mengkonsultasikan 

reabilitas angket tergolong cenderung cukup. 

2. Tingkat kecendrungan minat berwirausaha siswa jurusan tata busana di SMK 

Negeri 1 Kisaran adalah dengan mengkonsultasikan reabilitas angket 

tergolong cendrung rendah. 

3. Hasil analisis korelasi product moment diperoleh bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan berarti antara Persepsi siswa terhadap industri busana dengan 

minat berwirausaha siswa kelas XI jurusan Tata Busana SMK Negeri 1 

Kisaran.   

 

B. Implikasi Penelitian   

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian diberikan implikasi 

sebagai berikut:  

1. Dengan ditemukannya tingkat kecenderungan persepsi siswa terhadap 

industri busana siswa jurusan tata busana di SMK Negeri 1 Kisaran yang 

masih tergolong cukup, maka perlu kiranya perhatian guru bidang studi tata 

busana untuk lebih meningkatkan persepsi siswa terhadap industri busana 

dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pelaksanaan praktik kerja 
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industri, yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha 

busana yang berkembang sehingga siswa lebih memahami tentang cara 

pengelolaan usaha busana. 

2. Dengan ditemukannya tingkat kecendrungan minat berwirausaha siswa 

jurusan tata busana di SMK Negeri 1 Kisaran yang masih tergolong cukup, 

maka perlu kiranya perhatian dari guru bidang studi tata busana untuk 

memberikan motivasi dan mengarahkan minat siswa dalam membuka usaha 

khususnya di bidang industri busana.  

3. Dengan diterimanya hipotesis kedua maka perlu kiranya menjadi bahan 

pertimbangan kepada guru untuk lebih dapat meningkatkan persepsi siswa 

terhadap industri busana sehingga dapat membangkitkan minat 

berwirausaha siswa selama duduk dibangku sekolah hingga dapat menjadi 

faktor pendukung dalam meningkatkan minat berwirausaha siswa dalam 

membuka usaha khususnya di bidang industri busana.   

C. Saran 

  Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan dapat meningkatkan minat berwirausaha pada diri 

siswa dengan menumbuhkan persepsi yang baik pada diri siswa terhadap 

industri busana dan memberikan praktek dan pengalaman yang baik bagi 

siswa tentang industri busana.  

2. Bagi pihak sekolah diharapkan untuk memberikan fasilitas yang memadai 

dalam mendukung praktek kerja industri busana, sehingga siswa terpacu 

untuk belajar dan memiliki motivasi serta pengalaman belajar yang baik pada 
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pelaksanaan praktek kerja industri yang dapat meningkatkan minat 

berwirausaha siswa dalam industri busana.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

dalam mengembangkan penelitian tentang minat berwirausaha siswa dalam 

industri busana dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatkan minat berwirausaha siswa.  

 


