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BAB V 
 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
 
 

 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan kerangka teoritik dan analisis data penelitian yang 

telah dilaksanakan secara empiris berdasarkan pengolahan data statistik, 

deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1) Terdapat pengaruh antara pengetahuan kewirausahaan dengan minat 

berwirausaha siswa, artinya apabila pengetahuan kewirausahaan 

semakin baik, maka minat berwirausaha yang diperoleh akan 

meningkat dan sebaliknya. 

2) Terdapat pengaruh antara efikasi diri dengan minat berwirausaha 

siswa, artinya apabila efikasi diri siswa tinggi, maka minat 

berwirausaha yang di peroleh akan meningkat dan sebaliknya. 

3) Terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara 

pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri terhadap minat 

berwirausaha siswa, artinya apabila pengetahuan kewirausahaan dan 

efikasi diri siswa meningkat, maka minat berwirausaha siswa yang 

diperoleh akan meningkat dan sebaliknya.  
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B.   Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan 

kewirausahaan dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha pada pada 

siswa SMK Negeri 40 di Jakarta Timur, semakin tinggi pengetahuan 

kewirausahaan dan efikasi diri maka semakin tinggi pula minat 

berwirausaha yang diperolehnya. Oleh karena itu, setiap siswa harus dapat 

meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan siswa juga harus dapat 

meningkatkan efikasi diri dalam belajarnya sehingga minat berwirausaha 

yang diperoleh setiap siswa akan dapat meningkat.  

C.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan 

diatas, maka peneliti memberikan saran sehingga dapat menjadi masukan 

yang bermanfaat, antara lain: 

1) Bagi Guru hendaknya mengulang semua materi yang telah diberikan 

untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan sudah 

dipahami atau belum, serta menemukan metode pembelajaran yang 

dapat memudahkan siswa dalam memahami dunia kewirausahaan. 

2) Bagi Siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan efikasi 

dirinya di sekolah karena hal tersebut merupakan faktor dari dalam 

diri siswa yang akan  berpengaruh  terhadap  proses  pembelajarannya.  

Jika  efikasi  diri setiap siswa tinggi sudah tentu akan memiliki minat 

berwirausaha yang tinggi pula. 
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3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambah faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha, seperti 

lingkungan keluarga, kretivitas siswa dan lainnya untuk memperluas 

subjek yang diteliti agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih 

menyeluruh.   

  




