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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti antara Pengetahuan 

Kewirausahaan dengan Minat Berwirausaha siswa kelas XI Program 

Keahlian Teknik Konstruksi Kayu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti antara Hasil Belajar 

Konstruksi Kayu dengan Minat Berwirausaha siswa kelas XI Program 

Keahlian Teknik Konstruksi Kayu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan dan berarti secara bersama-sama antara 

Pengetahuan Kewirausahaan dan Hasil Belajar Konstruksi Kayu dengan 

Minat Berwirausaha siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Konstruksi 

kayu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang ditemukan, 

adapun implikasi penelitian yang dapat dinyatakan mengenai Pengetahuan 

Kewirausahaa dan Hasil Belajar Konstruksi Kayu dengan Minat Berwirausaha 

yaitu: 

1. Dengan diterimanya hipotesis pertama maka perlu kiranya menjadi 

pertimbangan kepada guru Program Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 
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SMK Negeri 1 Lubuk Pakam untuk lebih dapat meningkatkan Pengetahuan 

Kewirausahaan pada siswa sehingga dapat menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatkan minat berwirausaha siswa.  

2. Dengan diterimanya hipotesis kedua maka perlu kiranya menjadi bahan 

pertimbangan kepada guru untuk lebih dapat meningkatkan hasil belajar 

konstruksi kayu melalui dorongan/motivasi kepada siswa sehingga 

membangkitkan minat berwirausaha siswa selama duduk dibangku sekolah 

hingga dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan minat 

berwirausaha siswa.   

3. Dengan diterimanya hipotesis ketiga, maka hal ini menunjukan bahwa 

pengetahuan kewirausahaan yang baik dan hasil belajar konstruksi kayu 

yang baik secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan dan 

berarti dalam meningkatkan minat berwirausaha siswa. 

4. Penelitian ini menggunakan populasi dengan jumlah yang sedikit, sebaiknya 

pada penelitian selanjutnya menggunakan populasi dengan jumlah yang 

lebih banyak dan tidak hanya pada satu sekolah saja, lebih baik jika 

dilakukan penelitian pada skala yang lebih besar. 

C. Saran Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran antara lain: 

1. Mengingat besarnya hubungan Pengetahuan Kewirausahaan dan Hasil 

Belajar Konstruksi Kayu dengan Minat Berwirausaha, hendaknya siswa 
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dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi wawasan serta keinginan 

berwirausaha sebagai bekal untuk dirinya sendiri di masa mendatang. 

2. Dengan ditemukannya Minat Berwirausaha pada siswa yang cenderung 

tinggi, perlu kiranya pihak sekolah/guru mempertahankan serta dilakukan 

peningkatan melalui dorongan ataupun memberikan pengalaman yang 

menarik tentang wirausaha seperti kunjungan langsung maupun pengamatan 

langsung terhadap proses produksi pada perusahaan seorang wirausaha. 

3. Mengingat besarnya Minat Berwirausaha siswa diharapkan orang tua siswa 

dan lingkungan sekitar untuk mendorong dan memotivasi para siswa untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri mengingat keterbatasan lapangan 

kerja saat ini. 

4. Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka disarankan bagi peneliti 

lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Guna menemukan faktor-

faktor lain yang lebih dominan memberikan konstribusi terhadap 

Pengetahuan Kewirausahaan dan Hasil Belajar Konstruksi Kayu untuk 

meningkatkan Minat Berwirausaha. 

5. Penelitian ini hanya meneliti pada faktor-faktor tertentu saja, untuk itu 

diharapkan kelak bagi para peneliti bisa meneliti faktor-faktor lainnya yang 

mempengaruhi minat berwirausaha yang tidak dibahas pada penelitan ini. 

 


