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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Secara umum pelatihan ini menunjukkan keberhasilannya, dimana 

responden yang sudah dilatih memiliki kecenderungan yang tinggi pada perolehan 

skor hasil pelatihan kewirausahaan. Sedangkan karakteristik lain menggambarkan 

bahwa kecenderungan skor tinggi diperoleh responden yang berusia 56-60 tahun 

yang berarti bahwa semakin tua usia responden maka semakin tinggi pula 

kecenderungannya untuk memperoleh skor yang tinggi. Responden yang berjenis 

kelamin perempuan, bertempat tinggal di kota besar, dan memiliki latar belakang 

berpendidikan terakhir Sarjana (S1) juga merupakan beberapa kategori yang 

memiliki kecenderungan untuk memperoleh skor yang tinggi. Pada karakteristik 

pekerjaan, responden yang bekerja sebagai pegawai swasta dan menjabat sebagai 

staf merupakan kategori yang memiliki kecenderungan untuk memperoleh skor 

yang tinggi. Karakteristik lain yang memiliki kecenderungan untuk memperoleh 

skor yang tinggi adalah lamanya waktu bekerja yang telah ditempuh oleh 

responden selama 26-35 tahun. Begitu juga pada karakteristik seringnya 

responden mengikuti pelatihan, merupakan karakteristik yang dapat mendukung 

perolehan skor tinggi pada hasil pelatihan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan berwirausaha para 

peserta pelatihan menunjukkan skor kemampuan berwirausaha yang pada kategori 

rendah jika dibandingkan dengan responden yang sudah dilatih, yang berarti 

bahwa pelatihan kewirausahaan dianggap berhasil. Dan yang terakhir adalah 

bahwa terdapat korelasi yang rendah antara hasil pelatihan kewirausahaan dengan 

kemampuan berwirausaha. Indikator hasil pelatihan kewirausahaan yang memiliki 

korelasi paling tinggi terhadap kemampuan berwirausaha adalah indikator 

comprehension. 

Terdapat korelasi yang rendah antara hasil pelatihan kewirausahaan 

terhadap kemampuan berwirausaha. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

variabel hasil pelatihan kewirausahaan hanya memberikan sedikit kontribusi 
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terhadap variabel kemampuan berwirausaha dan hal lainnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar variabel hasil pelatihan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, peneliti mencoba untuk 

memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak terkait dengan hasil pelatihan 

kewirausahaan dan kemampuan berwirausaha responden. 

1. Tingginya skor hasil pelatihan kewirausahaan pada kategori tertentu, 

merupakan bukti bahwa proses pelatihan dan pengalaman yang dimiliki 

seseorang berpengaruh dalam memperoleh skor hasil pelatihan tertinggi. 

Untuk itu, bagi calon pelatihan, peserta pelatihan, dan alumni pelatihan, hal ini 

dapat dijadikan motivasi untuk mencoba melakukan kegiatan usaha agar 

pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh pada pelatihan 

kewirausahaan semakin berkembang. Untuk penyelenggara pelatihan, hal ini 

dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus mengembangkan program 

pelatihan. 

2. Tingginya skor kemampuan berwirausaha alumni pelatihan merupakan bukti 

bahwa pelatihan kewirausahaan telah berhasil memberikan pengetahuan dan 

pemahaman terkait dengan kemampuan berwirausaha kepada para alumni 

pelatihan yang telah mengikuti rangkaian pelaksanaan program pelatihan. 

Oleh karena itu, pada instansi/perusahaan yang ingin membekali karyawan 

atau para pekerja yang akan menghadapi masa pensiun, pelatihan 

kewirausahaan ini dapat menjadi alternative pilihan dalam rangka 

mempersiapkan mental para calon pensiunan untuk menghadapi masa pensiun 

dengan alternative kegiatan kewirausahaan. Untuk calon peserta pelatihan, 

pelatihan kewirausahaan ini dapat dijadikan sebagai sarana belajar yang 

mampu membantu calon pensiunan untuk merencanakan kegiatan yang akan 

dilakukan pada masa pensiun. Dan untuk lembaga penyelenggara pelatihan 

kewirausahaan, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan kurikulum terkait dengan kemampuan berwirausaha dan 

meningkatkan pelayanan pelatihan yang lebih baik untuk memfasilitasi para 

peserta pelatihan kewirausahaan. 
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3. Rendahnya kontribusi hasil pelatihan kewirausahaan terhadap kemampuan 

berwirausaha menunjukkan bahwa kemampuan berwirausaha seseorang 

ditingkatkan bukan hanya melalui pelatihan saja, namun melalui factor lainnya 

seperti pengalaman dalam kegiatan usaha. Maka dari itu, rekomendasi ini 

ditujukan pada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti factor lain yang 

mempengaruhi kemampuan berwirausaha. Sedangkan untuk calon peserta 

pelatihan, peserta pelatihan, dan alumni pelatihan agar meningkatkan 

frekuensi kegiatan usaha karena hal tersebut akan berdampak pada 

pengalaman terkait dengan kewirausahaan terutama dalam hal kemampuan 

berwirausaha.  
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