BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pada bab V ini peneliti akan mengungkapkan kesimpulan dari seluruh
kegiatan penelitian dan rekomendasi yang berkaitan dengan temuan penelitian.
A. Simpulan
Kesimpulan penelitian tentang pengaruh hasil belajar membuat roti dan
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha roti pada siswa kelas XI THP di
SMKN 1 Kuningan tahun 2014, disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil
pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian. Kesimpulan dalam penelitian
ini berhubungan dengan:
1. Pengaruh

hasil

belajar

membuat

roti

terhadap

minat

untuk

berwirausaha roti
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa hasil belajar membut roti mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha roti. Hasil belajar
membuat roti tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat untuk
berwirausaha roti, dengan pengaruh yang diberikan sebesar 47,4%. Pengaruh
positif tersebut menunjukan bahwa semakin baik hasil belajar membuat roti maka
minat untuk berwirausaha juga semakin baik.
2. Pengaruh

hasil

belajar

kewirausahaan

terhadap

minat

untuk

berwirausaha roti
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa hasil belajar kewirausahaan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha roti. Hasil
belajar kewirasuahaan tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat
untuk berwirausaha roti, dengan pengaruh yang diberikan sebesar 67,8%.
Pengaruh positif tersebut menunjukan bahwa semakin baik hasil belajar
kewirausahaan maka minat untuk berwirausaha juga semakin baik.
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3. Pengaruh hasil belajar membuat roti dan kewirausahaan secara
bersama-sama terhadap minat untuk berwirausaha roti
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa hasil belajar membuat roti dan
kewirausahaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap minat berwirausaha roti. Hasil belajar tersebut mempunyai pengaruh
yang positif terhadap minat untuk berwirausaha roti, dengan pengaruh yang
diberikan sebesar 71%. Pengaruh positif tersebut menunjukan bahwa semakin
baik hasil belajar membuat roti dan kewirausahaan secara bersama-sama maka
minat untuk berwirausaha juga semakin baik.
B. Rekomendasi
Rekomendasi hasil penelitian ini disusun berdasarkan kesimpulan dan
implikasi

hasil

penelitian

yang

telah

dikemukakan,

sehingga

penulis

mengemukakan beberapa rekomendasi yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang
terkait:
1. Sekolah
Sekolah perlu menambahkan suatu kegiatan agar minat berwirausaha roti
pada siswa semakin bertambah dan siswa dapat memiliki minat yang bersungguhsungguh untuk berwirausaha roti sebesar 100% selain dari hasil belajar membuat
roti dan kewirausahaan, seperti suatu kegiatan pemasaran yang wajib diikuti oleh
seluruh siswa yang telah menghasilkan suatu produk akhir dari hasil kegiatan
pembelajaran produktif.
2. Guru Mata Diklat
Guru mata diklat perlu meningkatkan motivasi siswa untuk dapat
meningkatkan minat dalam berwirausaha roti.
3. Siswa
Siswa yang telah menempuh mata diklat membuat roti dan kewirausahaan
diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri untuk berwirausaha roti secara
mandiri. Siswa harus dapat memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki
selama belajar. Serta siswa dapat meningkatkan wawasan terkait untuk
berwirausaha, khususnya dalam berwirausaha roti.
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