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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada program Penumbuhan 

Wirausahawan Muda Petanian di SMK PP Negeri Lembang, didapat: 

1. Level 1 – Reaction 

Pelaksanaan program PWMP di SMK PP Negeri Lembang ditinjau 

dari level 1 – Reaction termasuk ke dalam kategori berhasil dengan bobot 

77,71%. Secara keseluruhan pelaksanaan program PWMP memberikan 

reaksi yang positif terhadap program yang dilakukan. Kepuasan peserta 

terhadap program dinilai dari kepuasan terhadap materi, pembimbing, dan 

relevansi kebutuhan peserta. Dibutuhkan informasi yang jelas mengenai 

fasilitas sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta terhadap fasilitas yang 

dibutuhkan. 

2. Level 2 – Learning 

Pelaksanaan program PWMP di SMK PP Negeri Lembang ditinjau 

dari level 2 – Learning termasuk ke dalam kategori berhasil dengan bobot 

76,25%. Secara keseluruhan pelaksanaan program PWMP memberikan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam berbisnis. Dalam 

level ini terdapat kekurangan dalam penentuan business goals, pengaturan 

keuangan, dan menjadikan ide bisnis menjadi nyata. 

3. Level 3 – Behavior 

Pelaksanaan program PWMP di SMK PP Negeri Lembang ditinjau 

dari level 3 – Behavior termasuk ke dalam kategori berhasil dengan bobot 

78,4%. Secara keseluruhan peserta program PWMP menunjukkan 

perubahan perilaku dan pola pikir peserta sebagai agripreneur. Berdasarkan 

penelitian pada level ini masih terdapat kekurangan dalam menjadikan ide 

bisnis menjadi nyata. 

4. Level 4 – Result 

Pelaksanaan program PWMP di SMK PP Negeri Lembang ditinjau 

dari level 4 – Result termasuk ke dalam kategori berhasil dengan bobot 
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73,75%. Secara keseluruhan pelaksanaan program PWMP menunjukkan 

tujuan dari dilaksanakannya program telah tercapai. Peserta memiliki 

perannya masing-masing sebagai agripreneur dan telah memiliki mindset 

sebagai entrepreneur. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil evaluasi program PWMP di SMK PP Negeri Lembang 

dari level 1 – Reaction, diketahui bahwa guru yang terpilih sebagai 

pembimbing bukan merupakan guru dari bidang bisnis. 

2. Berdasarkan hasil temuan evaluasi program PWMP di SMK PP Negeri 

Lembang dari level 1 – Reaction, diketahui bahwa kurangnya informasi dari 

pihak sekolah kepada peserta mengenai sarana dan prasarana untuk 

mendukung keberjalanan program PWMP. 

3. Hasil evaluasi program PWMP di SMK PP Negeri Lembang dari level 2 – 

Learning menunjukkan bahwa tidak terdapat business goals dalam business 

plan yang disusun peserta. Business goals dibutuhkan dalam berbisnis untuk 

mengetahui target yang ingin dicapai oleh suatu bisnis. 

4. Berdasarkan hasil evaluasi program PWMP di SMK PP Negeri Lembang 

dari level 3 – Behavior, diketahui bahwa tidak terdapat penilaian pada 

proses monitoring peserta. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, program PWMP baik untuk dilanjutkan 

dengan beberapa saran yang diberikan oleh penulis: 

1. Guru yang dipilih untuk menjadi pembimbing sebaiknya memiliki 

kompetensi atau pengalaman di bidang bisnis agar dapat membantu peserta 

dari sudut pandang bisnis. Cara lain yang dapat membantu permasalahan ini 

adalah dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti seorang pengusaha 

yang berpengalaman untuk membantu dalam aspek bisnis peserta. 
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2. Dalam tahap awal program sebaiknya pihak sekolah melakukan sosialisasi 

atau pengumuman kepada peserta mengenai tidak adanya kewajiban pihak 

sekolah dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang akan 

mendukung keberjalanan program. Tetapi pihak sekolah memberikan 

kebebasan kepada peserta untuk melakukan peminjaman sarana dan 

prasarana dengan syarat tidak mengganggu proses KBM. 

3. Penyusunan business goals sebaiknya diperhatikan oleh pembimbing saat 

bimbingan penyusunan business plan. Hal ini untuk memudahkan peserta 

dalam mencapai target bisnisnya. 

4. Proses monitoring sebaiknya dibuatkan lembar penilaian berupa lembar 

observasi agar setiap rangkaian dan setiap proses dalam program memiliki 

bukti pelaksanaan. 

  


