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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Motivasi, Kecerdasan 

Spiritual dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa (Studi Kasus Pada Siswa Jasa Boga di SMK Negeri 

1 Kudus).Responden dalam penelitian ini berjumlah 89 siswa jasa boga di 

SMK N 1 Kudus angkatan 2016/2017.Berdasarkan hasil analisis statistik 

yang telah dilakukan, maka dapatdisimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian statistik bahwa pengaruh motivasi terhadap minat 

berwirausaha siswa menunjukkan nilai thitung  2,061 dengan nilai ttabel 1,988 

ini berarti nilai thitung  lebih besar dari ttabel (2,061 > 1,988) maka Ho 

ditolak dan secara parsial motivasi berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha. Thitung positif artinya motivasi berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha siswa. 

2. Hasil pengujian statistik bahwa pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

minat berwirausaha siswa  menunjukkan nilai thitung 2,017 dengan nilai 

ttabel  1,988 ini berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,017 > 1,988) maka 

Ho ditolak dan secara parsial kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha. Thitung positif artinya kecerdasan spiritual 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa. 

3. Hasil pengujian statistik bahwa pengaruh pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha siswa menunjukkan nilai thitung  2,005 dengan 

nilai ttabel  1,988 ini berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,005 > 1,988) 

maka Ho ditolak dan secara parsial pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Thitung positif artinya 

pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

siswa. 

4. Hasil pengujian bahwa pengaruh motivasi, kecerdasan spiritual dan 

pendidikan kewirausahaaan terhadap minat berwirausaha siswa 

menunjukkan dari hasil uji F diperoleh Fhitung sebesar 9,864 dengan 
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tingkat signifikansi 0,05. Karena Fhitung > dari Ftabel (9,864  > 2,72) maka 

Ho ditolak, artinya motivasi, kecerdasan spiritual dan pendidikan 

kewirausahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha siswa di SMK N 1 Kudus. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, meliputi: 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu kelas, yaitu kelas X jurusan 

jasa boga angkatan tahun 2016/2017. 

2. Keterbatan waktu, biaya, dan tenaga sehingga penelitian ini kurang 

maksimal.  

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya meliputi: 

1. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang 

sama disarankan untuk lebih meluaskan populasi penelitian, tidak hanya 

pada SMK N 1 Kudus tetapi juga sekolahan seluruh kudus. 

2. Bagi instansi atau lembaga sekiranya lebih meningkatkan lagi jiwa 

wirausaha pada siswanya, agar lulusannya kelak akan menjadi wirausaha. 

 

D. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillahirobbil‘alamin dengan rahmat dan hidayat dari 

Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, baik dari segi bahasa penulisan, penyajian sistematika maupun 

analisisnya. Akhirnya dengan memanjatkan doa mudah-mudahan skripsi ini 

membawa manfaat bagi pembaca dan bagi diri penulis. Selain itu juga 

mampu memberikan hasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi keilmuan 

Ekonomi Syariah 


