
    

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh pemahaman materi 

karakteristik wirausaha terhadap karakter tanggung jawab siswa pada 

pembelajaran kewirausahaan di SMK Multi Mekanik Masmur, dapat ditarik 

keimpulan bahwa: 

   Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi karakteristik 

wirausaha terhadap karakter tanggung jawab siswa pada pembelajaran 

kewirausahaan di SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru. Besarnya 

pengaruh adalah ro       lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 

       1865, rt (tabel) pada taraf 1% = 0,2436. Atau (0,1865 < 

                

   Berdasarkan perhitungan koefisien determinal nilai R Square adalah 

0,344. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh 

pemahaman materi karakteristik wirausaha terhadap karakter tanggung 

jawab siswa pada pembelajaran kewirausahaan di SMK Multi Mekanik 

Masmur pekanbarusebesar 34.4%, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh 

variabel lain.  

   Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi Y= 27,876 + 0,360X 

menunjukkan bahwa setiap ada penambahan nilai sebanyak 1 maka akan 

menaikkan nilai dari sikap tanggung jawab siswa sebesar 0,360.  



    

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang 

dapat dijadikan rekomendasi sebagai berikut: 

   Berdasarkan jawaban angket siswa mengenai karakter tanggung jawab, 

dapat dilihat bahwa siswa masih kurang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan aktifitas pembelajaran kewirausahaan serta kegiatan 

dilingkungan sekolah guna untuk membentuk karakter tanggung jawab 

dan kemajuan dalam proses belajar. Disarankan kepada siswa agar lebih 

bertanggung jawab dalam mengerjakan aktifitas pembelajaran 

kewirausahaan dan kegiatan dilingkungan sekolah sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa khususnya pada mata pelajaran 

kewirausahaan. 

   Pada butir soal mengenai karakteristik wirausaha, jawaban siswa masih 

kurang maksimal. Artinya masih banyak siswa yang kurang maksimal 

dalam menjawab butir-butir soal yang diberikan. Disarankan kepada 

siswa agar lebih maksimal dalam mengerjakan soal mengenai 

pembelajaran kewirausahaan, sehingga hal tersebut juga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. 

   Guru kewirausahaan lebih mengoptimalkan pembelajaran praktek 

lapangan agar siswa dapat menerapkan karakter tanggung jawab yang ada 

dalam materi karakteristik wirausaha yang sudah diberikan.  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan 

dan kesalahan, oleh karna itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti 



    

 

pemahaman yang mana yang paling berpengaruh secara berurutan. Untuk itu 

demi kesempurnaan skripsi ini diharapkan kritik dan sarannya yang bersifat 

membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.  

 


