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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis data sebagaimana di sampaikan pada Bab IV di atas maka

dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kreativitas Siswa dalam Praktik Kewirausahaan pembuatan kerajinan

tangan pada materi kerajinan bahan lunak Pada Mata Pelajaran Prakarya

dan Kewirausahaan di Kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru di kategorikan pada posisi “Baik”, karena angka persen yang di

peroleh adalah 63,84 % yang berada di antara 61% - 80%.

2. Adapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas Siswa dalam

Praktik Kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan pada materi kerajinan

bahan lunak Pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di Kelas XI

IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru adalah:

a. Faktor pendukung

1) Adanya sikap guru yang menghargai pendapat siswa

2) Adanya sikap keberanian siswa dalam belajar seperti berani bertanya

dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri

3) Lingkungan belajar siswa yang jauh dari keramaian

b. Faktor penghambat

1) Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan praktek siswa pada

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan

2) Adanya siswa yang tidak fokus dalam mendengarkan penjelasan guru
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran

untuk dapat di pertimbangkan oleh yang bersangkutan, adapun saran-saran

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru dengan

adanya penelitian yang penulis lakukan di harapkan:

a. Siswa dan siswi selalu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya dan

lebih percaya diri dengan hasil prakarya yang di buat sendiri.

b. Para Siswa dan siswi dapat lebih meningkatkan sikap berani dalam

mengungkapkan ide-ide dan pendapat sendiri.

2. Kepada kepala sekolah di harapkan dapat menyediakan sarana dan

prasarana yang menunjang proses pembelajaran guna membantu guru

dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kreativitas

siswa kususnya sarana dan prasarana untuk kegiatan praktik pada mata

pelajaran prakarya dan kewirausahaan, sehingga siswa mampu

mengembangkat ide-ide kreatif mereka guna untuk menmbuhkan jiwa

berwirausaha.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian maupun penulisan tidak

terlepas dari kelemahan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaan skripsi

ini diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis.


