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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap peserta didik kelas XII 

TPBO di SMK N 8 Bandung serta pembahasan pada bab IV bahwa Hasil Belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Perbaikan Panel-panel Bodi berada pada 

kategori baik dan Sikap Kewirausahaan berada pada kategori tinggi, maka dapat 

dikatakan peserta didik kelas XII TPBO di SMK N 8 Bandung memiliki Hasil 

Belajar yang baik pada mata pelajaran Perbaikan Panel-panel Bodi serta memiliki 

sikap kewirausahaan pada kategori cukup tinggi.  

 

B. Implikasi 

      Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat sebagai 

berikut. 

1. Secara akademik; diharapkan dengan  adanya penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan baik bagi pihak sekolah maupun peserta didik untuk bisa 

berperan serta dalam meingkatkan kesadaran menjadi seorang wirausahawan 

dilingkungannya. 

2. Secara pragmatis; diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mendorong 

pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang mendukung kewirausahaan 

di Indonesia, lebih jauh lagi dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan 

dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 

 

C. Rekomendasi 

      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan:  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Buat jadwal pengerjaan Skripsi supaya proses penelitian tidak ada 

kendala dan dapat selesai tepat waktunya. 

b. Mencari referensi sebanyak mungkin untuk pengerjaan Skripsi. 

c. Manfaatkan waktu bimbingan sebaik mungkin untuk menjaga konsistensi 
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dalam membuat laporan. 

2. Bagi Instansi (SMK N 8 Bandung) 

a. Diharapkan pada setiap proses pembelajaran disisipkan nilai-nilai 

kewirausahaan,untukmeningkatkan minat dan sikap kewirausahaan 

peserta didik. 

b. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program wirausaha 

muda sehingga dapat memfasilitasi peserta didik yang ingin 

mengembangkan bakat dalam berwirausaha mengingat potensi yang 

dimiliki peserta didik sendiri cukup tinggi. 


