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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan hasil 

pembahasan mengenai “Pengaruh Sikap Mental Wirausaha Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa Kelas XII Program Keahlian Agribsinis Hasil Pertanian 

SMK Negeri 1 Cibadak”  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Sikap mental wirausaha yang dimiliki siswa dinilai sangat baik, hal ini 

berdasarkan hasil uji kecenderungan yang dilakukan terhadap responden 

yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4,04. Hal ini diidentifikasi 

berdasarkan dari beberapa indikator yaitu berkemauan keras, berkeyakinan 

kuat, jujur dan tanggungjawab, memiliki ketahanan fisik dan mental, tekun 

dan ulet, pemikiran konstruktif dan kreatif, percaya diri, berorientasi pada 

tugas dan hasil, pengambil resiko, keorisinilan, dan berorientasi ke masa 

depan. 

2. Minat berwirausaha siswa dinilai sangat baik, hal  ini berdasarkan hasil uji 

kecenderungan yang memiliki nilai rata-rata  sebesar 4,49. Hal ini 

diidentifikasi berdasarkan dari beberapa indikator yaitu prestis sosial, 

tantangan pribadi, menjadi seorang pemimpin, inovasi, kepemimpinan, 

fleksibilitas, dan keuntungan. 

3. Terdapat pengaruh positif antara sikap mental wirausaha terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XII SMK Negeri 1 Cibadak program keahlian 

Agribisnis Hasil Pertanian. Hal ini dilihat berdasarkan hasil uji hipotesis, 

yaitu dimana hasil analisis koefisien determinasi menghasilkan nilai 

sebesar 18,5% yang berarti sikap mental wirausaha memiliki pengaruh 

sebesar 18,5% terhadap minat berwirausaha siswa dan berdasarkan hasil 

analisis regresi sederhana yang menghasilkan persamaan           

      , dimana nilai variabel sikap mental wirausaha (X) bernilai positif 

yang mengakibatkan jika sikap mental wirausaha naik maka minat 
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berwirausaha juga ikut naik, yang berarti pengaruh sikap mental wirausaha 

terhadap minat berwirausaha bernilai positif.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang terlah dilakukan, maka ada beberapa 

rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan, antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Sikap mental wirausaha dan minat berwirausaha siswa yang sudah baik 

hendaknya dipertahankan oleh siswa untuk selanjutnya diharapkan siswa 

terjun kedunia wirausaha. Bagi sekolah proses pembentukan sikap mental 

wirausaha siswa hendaknya dipertahankan dan terus lebih ditingkatkan, 

baik dalam pemberian teori maupun praktek, sehingga seluruh siswa SMK 

Negeri Cibadak memiliki sikap mental wirausaha  dan minat berwirausaha 

yang baik secara merata. 

2. Bagi penelitian berikutnya tentang pengaruh terhadap minat berwirausaha 

dapat dilakukan dengan indikator-indikator berbeda dan bisa juga dengan 

penambahan variabel yang mempengaruhi minat berwirausaha agar hasil 

atau data yang diperoleh lebih baik dan jelas.  


