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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pengaruh efikasi diri dan 

kreativitas terhadap intensi berwirausaha siswa SMK Negeri 10 Jakarta Timur, 

maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Ada pengaruh positif antara efikasi diri dengan intensi berwirausaha. Artinya 

jika efikasi diri tinggi, maka intensi berwirausaha juga akan meningkat, dan 

sebaliknya. 

2. Ada pengaruh positif antara kreativitas dengan intensi berwirausaha. Artinya 

jika kreativitas tinggi, maka intensi berwirausaha juga akan meningkat, dan 

sebaliknya. 

3. Ada pengaruh secara simultan antara efikasi diri dan kreativitas dengan 

intensi berwirausaha. Artinya, jika efikasi diri dan kreativitas tinggi, maka intensi 

berwirausaha juga akan mengingkat, dan sebaliknya. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh efikasi diri dan kreativitas 

terhadap intensi berwirausha siswa SMK Negeri 10 Jakarta Timur, efikasi diri dan 

kreativitas yang dimiliki oleh siswa mempunyai pengaruh yang cukup tinggi 

terhadap intensi berwirausaha. Implikasinya adalah untuk meningkatkan intensi 

berwirausaha pada siswa adalah dengan cara meningkatkan efikasi diri dan 
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kreativitas sehingga dapat menumbuhkan keinginan dan motivasi untuk membuka 

usaha sendiri atau sering disebut dengan berwirausaha. 

Jika efikasi diri dan kreativitas yang tinggi telah dimiliki seseorang maka akan 

meningkatkan intensinya dalam berwirausaha. Meningkatknya intensi 

berwirausaha siswa ini timbul karena adanya faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Dengan tingginya intensi berwirausaha siswa perlu dibutuhkannya sebuah 

usaha yang maksimal dan hal ini didukung oleh pilihan suatu usaha serta 

rencana yang sudah dibuat sebelumnya dengan tujuan dapat berjalan sesuai 

dengan target yang sudah ditetapkan dalam menjalankan wirausahanya. 

2. Seorang siswa yang memiliki efikasi diri yang cukup tinggi dapat dilihat ketika 

siswa dapat mengatasai berbagai tantangan dengan tingkat kesulitan yang 

berbeda-beda, dibantu dengan keyakinan yang kuat dan ketekunan dalam usaha 

yang akan dicapai serta yakin terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan 

aktivitas sesuai dengan pemahaman berperilaku. Dengan hal ini akan 

membantu siswa meyakinkan dirina untuk mewujudkan intensi berwirausha 

yang disertai dengan usaha yang maksimal. 

3. Tingkat kreativitas yang sangat tinggi dapat membantu siswa dalam 

menjalankan wirausahanya. Dengan kelancaran dalam menuangkan idenya 

dalam suatu karya yang baru dan unik, mampu melihat masalah dari sudut 

pandang yang berbeda, serta mampu mengembangkan dan mengombinasikan 

berbagai karya menjadi lebih baru dari sebelumnya. Dengan ini akan 

mempermudah siswa menjalankan wirausahanya. 
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C.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian di atas, maka dapat diajukan 

beberapa saran yang berkaitan dengan efikasi diri dan kreativitas terhadap intensi 

berwirausaha siswa, yakni: 

1. Upaya memaksimalkan intensi dalam berwirausaha, siswa perlu membutuhkan 

usaha yang kuat dengan tujuan intensi dalam berwirausaha dapat terwujud 

sesuai dengan rencana dan target yang sudah di buat sebelumnya. Siswa SMK 

bisa melakukannya dengan jenis usaha di ruang lingkupnya lebih kecil seperti 

lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar rumah. Dengan hal ini akan 

semakin memperkuat siswa SMK ketika lulus sekolah nanti untuk dapat 

mewujudkan intensi berwirausahanya di ruang lingkup yang lebih luas lagi.  

2. Upaya meningkatkan efikasi diri siswa SMK berwirausaha bisa dilakukan oleh 

pihak sekolah dengan cara mengadakan berbagai seminar yang bertemakan 

wirausaha. Dari seminar yang dilaksanakan pasti akan mendorong siswa yang 

sudah memiliki keyakinan yang cukup tinggi untuk lebih yain dapat 

mewujudkan usahanya. Karena dengan adanya motivasi dari para motivator 

serta lingkungan sekolah bahkan lingkungan keluarga, akan membantu siswa 

SMK bisa lebih meyakinkan dirinya untuk mewujudkan intensi dalam 

berwirausahanya kelak. 

3. Upaya memaksimalkan tingkat kreativitas yang tinggi yang sebelumnya sudah 

dimiliki para siswa SMK, pihak sekolah bisa melakukan berbagai acara berupa 

perlombaan yang bertujuan melihat tingkat kreativitas para siswa yang berbeda 

dari sebelumnya. Tujuannya adanya acara perlombaan ini akan memicu para 
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siswa untuk bisa lebih kreatif, dapat menuangkan idenya serta dapat 

mengembangkan ide-ide sebelumnya untuk membuat suatu karya yang lebih 

baru. Untuk lingkungan sekitar rumah, baik orang tua dapat membantu bagi 

para siswa dalam hal pemberian masukkan yang bermanfaat bagi karya yang 

sedang dibuat dengan tujuan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal atau 

membuat karya yang dibuat menjadi berbeda dari yang lain.  

 


