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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab V ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dari seluruh
kegiatan penelitian dan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian.
A. Kesimpulan
Kesimpulan penelitian tentang Pengaruh Hasil Belajar MPT Potong
Kecil Terhadap Minat Berwirausaha Ternak Domba pada Siswa SMK
Peternakan Negeri Lembang Program Studi Agribisnis Ruminansia Kelas XI,
disusun berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengolahan data, dan
pembahasan hasil penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini berhubungan
dengan:
1. Hasil Belajar MPT Potong Kecil
Hasil belajar MPT Potong Kecil pada siswa kelas XI Program Studi
Agribisnis Ruminansia SMK Peternakan Negeri Lembang lebih dari
setengahnya memiliki hasil belajar dengan kriteria yang cukup. Sedangkan
sebagian kecil saja siswa yang memiliki hasil belajar pada keriteria tinggi.

2. Minat Berwirausaha Ternak Domba
Minat untuk membuka usaha ternak domba pada siswa SMK
Peternakan Negeri Lembang Program Studi Agribisnis Ruminansia Kelas
XI, berdasarkan hasil perhitungan 30,76 % siswa memiliki minat untuk
membuka usaha peternakan domba berdasarkan minat yang timbul dari
dalam diri siswa, sedangkan lebih dari setengahnya yaitu sebesar 65,38 %
memiliki minat berwirausaha ternak domba yang timbul dalam diri siswa
dengan adanya pengaruh dari luar. Sedangkan minat yang timbul dari
dalam diri siswa dengan adanya paksaan atau tuntutan dari luar diri siswa
hanya mendapatkan nilai persentase sebesar 3,84 %.
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3. Pengaruh Hasil Belajar MPT Potong Kecil Terhadap Minat
Berwirausaha Ternak Domba
Hasil perhitungan uji linieritas diperoleh nilai Fhitung < Ftabel, hal ini
menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
antara Hasil Belajar MPT Potong Kecil (variabel X) terhadap Minat
Berwirausaha Ternak Domba.
Hasil pengujian koefisien dari Pengaruh Hasil Belajar MPT potong
kecil terhadap Minat Berwirausaha Ternak Domba mendapatkan nilai
1,74 % dan sisanya sebesar 98,26 %. Berdasarkan hasil tersebut diartikan
bahwa hasil belajar MPT potong kecil memberikan pengaruh terhadap
minat berwirausaha ternak domba, akan tetapi pengaruh yang ditimbulkan
sangatlah kecil. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini, baik faktor internal maupun eksternal.
Pernyataan di atas dibuktikan dengan mencoba perubahan pada taraf
signifikasi menjadi 75 % pada uji signifikasi kolerasi dengan hasil ttabel
(0,679) masih lebih besar dari harga thitung yaitu (-0,94) atau thitung -0,94 <
ttabel (1,67). maka Ha ditolak dan Ho diterima yang berarti nonsignifikan.
Jadi, berapapun penurunan taraf signifikasi yang dilakukan tidak akan
berpengaruh positif dan signifikan pada hasil yang sudah di teliti dalam
penelitian ini.

B. Implikasi
Implikasi penelitian berkaitan dengan hasil belajar MPT Potong Kecil
terhadap Minat Berwirausaha Ternak Domba mengandung beberapa
implikasi sebagai berikut:
1. Hasil penelitian berkaitan dengan hasil belajar MPT Potong Kecil sesuai
dengan pemahaman siswa selama mengikuti proses belajar, dan mengacu
pada spektrum materi pelajaran dengan mendapatkan hasil yang berada
pada kriteria cukup dengan persentase 67,3 %. Hasil penelitian ini
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mengandung implikasi bahwa sebagian siswa masih perlu meningkatkan
hasil belajar MPT Potong Kecil.
2. Hasil penelitian yang berkaitan dengan minat berwirausaha ternak domba
pada siswa yang meliputi minat volunteer, involunter, dan non volunteer
berada pada kategori yang berbeda. Sebagian besar kriteria yang paling
tinggi berada pada minat involunter yaitu sebesar 65,38 %. Hasil penelitian
ini mengandung implikasi bahwa minat dalam diri siswa tumbuh setelah
ada stimulant dari luar diri individu.
3. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh hasil belajar MPT Potong
Kecil terhadap Minat Berwirausaha Ternak Domba mendapatkan koefisien
determinasi sebesar 1,74 %. Hasil tersebut diduga instrumen angket yang
digunakan peneliti belum cukup baik untuk penelitian ini.

C. Rekomendasi
Rekomendasi hasil penelitian ini disusun berdasarkan kesimpulan dan
implikasi hasil penelitian yang telah dikemukakan, pada kesempatan ini
penulis akan mengemukakan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada
pihak-pihak yang terkait, yaitu:
1. Sekolah
Sekolah perlu menambahkan materi kewirausahaan pada spektrum
dan silabus mata diklat MPT potong kecil agar minat berwirausaha ternak
domba pada siswa bisa tumbuh.
2. Guru Mata Diklat
Guru mata diklat perlu meningkatkan motivasi siswa untuk
mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, dengan meningkatnya hasil
belajar tersebut diharapkan timbulnya minat siswa untuk berwirausaha
ternak domba.
3. Siswa
Siswa yang telah menempuh mata diklat MPT Potong Kecil
diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri untuk berwirausaha ternak
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domba secara mandiri. Siswa harus dapat memanfaatkan potensi dan
kemampuan yang dimiliki selama belajar di SMK Peternakan Negeri
Lembang dengan cara membaca buku, melatih keterampilan dengan selalu
mengikuti dan berinisiatif melakukan praktek kewirausahaan di sekolah.
4. Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini masih dalam ruang lingkup terbatas yaitu pada
pengaruh hasil belajar MPT Potong Kecil terhadap minat berwirausaha
ternak domba. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan hipotesis
yang diambil telah ditolak. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih
lanjut yang penulis rekomendasikan yaitu peneliti sebaiknya membuat
instrumen angket yang tepat dan berkaitan lebih mendalam sesuai dengan
indikator yang sudah dibuat dalam penelitian ini.
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