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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1) Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan 

bahwa t = 2,034 dan  nilai sig = 0,045 ( p < 5%) berarti H1 diterima, ini berarti ada 

pengaruh antara faktor internal terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Terang 

Bangsa. 

2) Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan 

bahwa t = 4,372 dan  nilai sig = 0,000 ( p < 5%) berarti H2 diterima, ini berarti ada 

pengaruh antara faktor eksternal terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK Terang 

Bangsa. 

3) Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan 

bahwa t = 3,173 dan  nilai sig = 0,002 ( p < 5%) berarti H3 diterima, ini berarti ada 

pengaruh antara pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa 

SMK Terang Bangsa 

4) Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan 

bahwa t = 2,327 dan  nilai sig = 0,022 ( p < 5%) berarti H4 diterima, ini berarti ada 

pengaruh antara kesiapan instrumen terhadap minat berwirausaha pada siswa SMK 

Terang Bangsa 

5) .Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan tersebut, hasil uji statistik membuktikan 

bahwa R = 0,613; F = 14,269  dan  p = 0,000 ( p < 5%) berarti H5 diterima, ini berarti 

ada pengaruh secara simultan antara antara faktor internal ,  faktor eksternal, 

pembelajaran kewirausahaan dan kesiapan  instrument  terhadap tingginya minat  

berwirausaha siswa SMK. Adapun sumbangan efektif yang diberikan faktor internal ,  
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faktor eksternal, pembelajaran kewirausahaan dan kesiapan  instrument  terhadap 

tingginya minat  berwirausaha siswa SMK sebesar 37,5 % dan sisanya sebesar 62,5% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak peneliti teliti. 

5.2 Saran 

a) Bagi sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan 

seminar/workshop yang bersifat internal ataupun eksternal tentang pengalaman 

berwirausaha dari para entrepreneur serta ahli bisnis sebagai bekal siswa untuk 

meningkatkan kesiapan siswa selepas lulus dari sekolah. 

b) Bagi siswa 

Siswa SMK Terang Bangsa diharapkan dapat lebih meningkatkan minat berwirausaha 

dalam hal kesiapan instrument seperti salah satunya pengembangan jejaring sosial yang 

sederhana seperti berani mempromosikan produk-produk kreasinya melalui media 

sosial, memberikan nama yang unik pada produk ciptaan sehingga mudah dikenali 

orang lain. 

c) Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti mengenai topic sejenis diharapkan 

dapat melihat dari faktor lainnya seperti prestasi belajar pada mata pelajaran 

kewirausahaan tertentu, Faktor keluarga, pengetahuan kewirausahaan dan sebagainya. 

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengganti variable penelitiannya agar  menciptakan 

temuan baru dibidang minat berwirausaha. 

 

 

 

 




