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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari yang diperoleh dari langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh gambaran temuan penelitian 

yaitu terdapat Pengaruh yang bersifat positif Hasil Uji Kompetensi Terhadap 

Minat Berwirausaha Di Bidang Tata Busana Pada Lulusan Kursus LKP Di Kota 

Medan. Dari hasil analisis regresi antara variabel hasil uji kompetensi (X) dengan 

minat berwirausaha (Y) sebesar 1,566 dan telah dikonsutasikan dengan rtabel pada 

α = 0,05 adalah 0,278. Ini berarti rhitung > rtabel (1,566 > 0,278). Jika rhitung lebih 

besar dari rtabel maka hipotesis diterima. Untuk mengetahui keberartian 

(signifikansi) dari korelasi ini dilakukan uji t, maka di peroleh  thitung  1,566 

sedangkan ttabel 0,278 ini berarti thitung > ttabel (1,566 > 0,278) yang berarti terdapat 

pengaruh yang bersifat positif Hasil Uji Kompetensi Terhadap Minat 

Berwirausaha Di Bidang Tata Busana Pada Lulusan Kursus LKP Di Kota Medan, 

yang berarti hipotesis alternative diterima dan dalam criteria korelasi termasuk 

korelasi tinggi. 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian di atas maka dapat dibuat 

implikasi penelitian. 

1. Dengan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini, maka perlunya lulusan 

kursus diberikan arahan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan 

menjahit nya sehingga dalam mengikuti uji kompetensi para lulusan kursus dapat 

menhasilkan hasil yang terbaik dengan menyatakan bahwa seluruh lulusan kursus 
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lulus dengan bersertifikat kompeten sehingga lulusan kursus dapat 

mengembangkan kreatifitas setelah lulus dari jenjang pendidikan luar sekolah, dan 

dapat membuka usaha sendiri atau bekerja pada perusaan konfeksi untuk 

mendapatkan penghasilan sendiri. 

2. Hasil uji kompetensi lulusan kursus juga cenderung tinggi. Para Lulusan kursus 

harus terus meningkatkan kemampuan nya di bidang menjahit agar dapat bersaing 

dengan wirausahawan lainnya. 

3. Minat berwirausaha para lulusan kursus cenderung tinggi. Maka dari itu 

kegiatan uji kompetensi harus tetap diikuti oleh para lulusan kursus karena sangat 

bermanfaat untuk masa yang akan datang. 

5.3 Saran 

 Dari kesimpulan dan implikasi yang telah di kemukakan didapat saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi LKP Kota Medan 

 LKP Kota Medan merupakan Unit pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah 

yang bertugas menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat. Dalam 

penyelenggaraan uji kompetensi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

dapat meningkatkan minat berwirausaha para lulusan kursus. 

2. Bagi Lulusan kursus LKP Kota Medan 

 Sekalipun telah selesai mengikuti kursus diharapkan dapat belajar terus 

menerus, baik di jalur sekolah maupun melalui jalur pendidikan luar sekolah, 

sehingga keterampilan yang dimiliki dapat lebih meningkat dan mudah diterapkan 

di tempat bekerja. Di samping itu diharapkan dalam diri lulusan senantiasa timbul 

minat untuk berwirausaha. 


