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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Berpijak pada hasil pembahasan masalah dalam PTBK ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peningkatan motivasi berwirausaha siswa melalui layanan informasi 

memperoleh hasil sangat baik. Dari hasil survey pertama yang dilakukan 

dengan kegiatan wawancara terhadap guru pembimbing dan wali kelas 

sebelum di berikannya layanan informasi menunjukkan bahwa motivasi 

wirausaha siswa masih rendah, setelah diberikan layanan informasi siswa 

menjadi lebih aktif dan berani. Peningkatan ini dilihat dari hasil observasi 

terhadap kegiatan siswa dalam mengikuti layanan informasi serta 

keberanian siswa untuk mencoba membuka usaha sendiri dirumah. 

2. Motivasi berwirausaha siswa setelah mengikuti layanan informasi 

mengalami peningkatan dari kategori cukup menjadi sangat baik, 

peningkatan ini ditandai dengan hasil observasi terhadap pelaksanaan 

layanan oleh peneliti dari kategori sedang (51,25%) pada siklus I menjadi 

sangat tinggi (92,08%) pada siklus II, peningkatan ini mencapai 40,83%. 

Hasil pengamatan terhadap siswa juga meningkat dari siklus I masih 

dalam kategori sedang (43,7%), pada siklus II meningkat menjadi baik 

(80,56%) dan memperoleh peningkatan 36,86%. Serta dari hasil 

wawancara terhadap guru pembimbing sekolah dan wali kelas yang 
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menunjukkan semakin meningkatnya pengetahuan siswa dari cukup 

menjadi sangat baik, tentunya pengetahuan mereka tentang dunia usaha 

yang mendorong keinginannya untuk membuka usaha sendiri. Sehingga 

layanan informasi dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan motivasi 

wirausaha siswa. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat di ajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah 

Memotivasi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran, misalnya 

dengan melakukan penelitian tindakan kelas dan lebih memperhatikan 

siswa-siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam 

mengeksplorasi bakat, minat dan kemampuannya agar siswa SMK mampu 

memanfaatkan keahlian yang di dapatnya dari sekolah. 

2. Guru BK 

Layanan informasi hendaknya perlu diberdayakan di sekolah karena dari 

hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi berwirausaha kelas 

XII PS 1 SMK Raden Umar Said Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 

Hendaknya selalu mengadakan kegiatan layanan dengan memberikan 

berbagai informasi dan memberikan dorongan untuk membantu siswa 

yang membutuhkan pengetahuan serta dukungan untuk kelancaran 

karirnya di masa depan. 
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3. Siswa 

Siswa harus menyadari akan pentingnya sekolah khususnya sekolah 

menengah kejuruan dengan diberikannya keahlian yang khusus terhadap 

mereka dapat dijadikan factor penunjang karirnya dimasa depan. 

4. Orang tua siswa 

Hendaknya selalu memberikan perhatian pada anaknya dirumah dengan 

memberikan dukungan dan membina anaknya demi kemajuan karirnya, 

serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. 

5. Peneliti Berikutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian tentang 

pandangan siswa terhadap dunia usaha atau wirausaha melalui layanan 

informasi, peneliti dapat mencoba melakukan penelitian dengan 

mengungkap sejauh mana siswa berminat untuk membuka usaha sendiri 

dan bagaimana seorang siswa mencapai kesuksesan melalui 

wirausaha.Kemudian bandingkan hasilnya sebelum diberikannya layanan 

dengan setelah diberikannya layanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


