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BAB V.  SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengujian hipotesis, dan pembahasan 

sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa simpulan, implikasi dan saran. 

 

5.1  Simpulan  

 

Kesimpulan dari hasil analisis dan hasil pengujian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Ada perbedaan minat berwirausaha siswa yang pembelajarannya 

menggunakan role playing dan metode examples non examples tanpa 

memperhatikan latar belakang pekerjaan orang tua (wirausaha dan non 

wirausaha) pada siswa kelas XI SMA Adiguna Bandar Lampung dengan 

besarnya kontribusi terhadap peningkatan minat berwirausaha siswa sebesar 

99,81%. 

2) Ada perbedaan minat berwirausaha siswa yang latar belakang pekerjaan 

orang tua wirausaha dan non wirausaha tanpa mempertimbangkan metode 

pembelajaran yang digunakan pada siswa kelas XI SMA Adiguna Bandar 

Lampung dengan besarnya kontribusi terhadap peningkatan minat 

berwirausaha siswa sebesar 0,026%. 

3) Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan latar belakang 

pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha siswa pada siswa kelas XI 
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SMA Adiguna Bandar Lampung, bila diperhatikan antara garis biru dan garis 

hijau yang tidak saling berpotongan artinya tidak terjadi interaksi diantara 

keduanya.  Persentase komponen varian interaksi antara metode pembelajaran 

dengan latar belakang pekerjaan orang tua sebesar 0,00480%. 

4) Tidak ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang 

pembelajarannya menggunakan role playing dan metode examples non 

examples yang pekerjaan orang tuanya wirausaha.  Selanjutnya berdasarkan 

hasil perhitungan statistik bahwa rata-rata minat berwirausaha siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran role playing sama dengan yang 

menggunakan metode pembelajaran examples non examples yang pekerjaan 

orang tua wirausaha.  

5) Ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pembelajarannya 

menggunakan role playing dan metode examples non examples yang 

pekerjaan orang tuanya non wirausaha.  Selanjutnya berdasarkan hasil 

perhitungan statistik bahwa rata-rata minat berwirausaha siswa yang 

menggunakan metode pembelajaran role playing lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang menggunakan metode pembelajaran examples non examples 

yang pekerjaan orang tua non wirausaha.  

6) Tidak ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pekerjaan 

orang tuanya wirausaha dan non wirausaha apabila pembelajarannya 

menggunakan metode pembelajaran role playing.  Selanjutnya berdasarkan 

hasil perhitungan statistik bahwa rata-rata minat berwirausaha siswa yang 

pekerjaan orang tuanya wirausaha yang pembelajarannya menggunakan 
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metode pembelajaran role playing sama dengan siswa yang pekerjaan orang 

tuanya non wirausaha.  

7) Ada perbedaan rata-rata minat berwirausaha siswa yang pekerjaan orang 

tuanya wirausaha dan non wirausaha apabila pembelajarannya menggunakan 

metode pembelajaran examples non examples.  Selanjutnya berdasarkan hasil 

perhitungan statistik bahwa rata-rata minat berwirausaha siswa yang 

pekerjaan orang tuanya wirausaha yang pembelajarannya menggunakan 

metode pembelajaran examples non example lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang pekerjaan orang tuanya non wirausaha.  

 

 

1.2 Implikasi 

 

Implikasi yang akan dijelaskan pada sub bab ini adalah implikasi teori dan 

implikasi teoritis, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

1.2.1 Implikasi Teoritis 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbedaan  minat berwirausaha siswa dengan 

penggunaan metode pembelajaran yang berbeda memberikan masukan kepada 

seorang guru untuk berupaya memilih metode pembelajaran yang cocok dengan 

materi yang akan disampaikan.  Karakteristik siswa seperti kondisi, minat, 

perhatian, dan motivasi siswa, serta latar belakang keluarga, sebaiknya 

diperhatikan dan diinput sejak awal, kemudian  berdasarkan data yang diinput 

tersebut seorang guru akan dapat membuat desain pembelajaran yang akan 

digunakan dan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan serta dengan 

memperhatikan karakteristik siswa yang akan diberikan materi.  



 
 
 

211 

 
 

Di sisi lain berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa antara metode 

pembelajan role playing  dan examples non examples menyebabkan perbedaan 

terhadap minat berwirausaha dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua.    

Dan berdasarkan pengujian secara statistik ternyata penggunaan metode 

pembelajaran tanpa memperhatikan latar pekerjaan orang tua  juga menyebabkan 

terjadinya perbedaan minat berwirausahan siswa.  Kefektifan penggunaan metode 

pembelajaran dalam KBM juga dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga, 

karena anak cenderung akan mengikuti orang tua dalam mengambil keputusan.  

Dalam hal ini antara metode pembelajaran role playing  dan examples non 

examples sama-sama efektif, namun role playing  akan lebih efektif jika 

digunakan dalam pembelajaran kewirausahaan materi menganalisis peluang 

usaha.  Dengan demikian, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah 

satu acuan untuk mengembangkan metode pembelajaran role playing  dan 

examples non examples dengan melakukan penyempurnaan akan kelemahan-

kelemahan yang ada dan juga meningkatkan minat siswa dan pemahaman yang 

lebih dalam mengenai materi yang ada. 

 

5.2.2  Implikasi Praktis 

 

 

Agar  metode pembelajaran role playing dapat dipakai dengan baik, khususnya 

dalam mata pelajaran kewirausahaan.  Peneliti lain yang akan melaksanakan 

penelitian pada mata pelajaran kewirausahaaan khususnya pada materi 

menganalisis peluang usaha perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 

a)  Dalam pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan guru dituntut untuk dapat 

memahami kondisi, minat, perhatian, dan motivasi siswa, latar belakang 
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keluarga, sehingga pada saat penyampaian materi dapat dilihat antara siswa 

yang bisa cepat menangkap materi dengan siswa yang belum atau bahkan 

susah menangkap materi pelajaran.   

b) Hendaknya melakukan pembelajaran dengan menyajikan materi secara 

terencana, media yang baik dan mengupayakan keterlibatan partisipasi seluruh 

siswa dan mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata 

siswa sehari-hari sehingga siswa lebih mudah memahami dan menyelesaikan 

masalah.  

c)  Penggunaan metode pembelajaran dengan permainan merupakan pengalaman 

belajar yang menyenangkan bagi anak, karena dapat merangsang berbagai 

bentuk belajar, seperti belajar tentang persaingan (kompetisi), kerja sama, 

empati, sistem sosial, konsep, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, 

pengambilan keputusan dan lain-lain. 

 

 

5.3  Saran 

 

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka diajukan saran-saran sebagai 

berikut. 

a. Untuk mata pelajaran kewirausahaan guru hendaknya lebih selektif, kreatif dan 

inovasi dalam memilih metode pembelajaran yang paling cocok dan sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran tersebut. 

b. Guru yang menerapkan metode pembelajaran berkelompok pada proses 

pembelajaran disarankan untuk lebih meningkatkan keaktifan, motivasi dan 

minat kepada siswa, agar tujuan pembelajaran dan minat berwirausaha yang 

diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. 
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c. Dalam proses pembelajaran siswa diharapkan dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan baik sehingga siswa bisa saling memberikan 

pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja 

sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing 

anggota dan mengisi kekurangan masing-masing.  

d. Lingkungan sekolah disarankan untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran 

yang berhubungan dengan kewirausahaan, serta memberikan motivasi, praktek 

wirausaha dan pembentukan karakter yang baik kepada peserta didik. 

e. Lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat diharapkan dapat memberikan 

dorongan dan perhatian untuk menumbuh kembangkan minat berwirausaha 

dikalangan pelajar sesuai dengan bidang keahliannya karena semakin sulitnya 

lapangan pekerjaan. 


