
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penelitian 

hubungan minat berwirausaha bidang tekstil dan produk tekstil dengan hasil pelatihan 

ecoprint daun jati bagi ibu-ibu di Dusun Nglanggeran Kulon Gunung Kidul dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Minat berwirausaha bidang tekstil dan produk tekstil ibu-ibu di Dusun 

Nglanggeran Kulon dari 31 peserta, yang mendapatkan nilai dalam kategori 

sangat tinggi sebanyak 3 orang (10%), kategori tinggi sebanyak 19 orang (61%), 

kategori rendah sebanyak 6 orang (19%), dan untuk kategori sangat rendah 

sebanyak 3 orang (10%). Hasil analisis data dan pengkategorian nilai tersebut 

dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha bidang busana ibu-ibu di Dusun 

Nglanggeran Kulon termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti ibu-ibu di 

Dusun Nglanggeran Kulon memiliki suatu dorongan atau ketertarikan untuk 

menciptakan suatu usaha khususnya di bidang tekstil dan produk tekstil.  

2. Hasil pelatihan ecoprint daun jati dari 31 orang peserta termasuk dalam kategori 

cukup baik. Dari hasil analisis diperoleh data hasil pelatihan dengan kategori 

sangat baik sebanyak 0 orang (0%), kategori baik sebanyak 15 orang (48%), 

kategori cukup baik sebanyak 16 orang (52%), dan untuk kategori kurang baik 

sebanyak 0 orang (0%). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan 



dapat diterima dengan cukup baik oleh peserta. Selain itu dalam mengikuti 

pelatihan, peserta mampu mempraktikkan materi-materi pelatihan yang 

diajarkan.  

3. Terdapat hubungan positif antara minat berwirausaha bidang tekstil dan produk 

tekstil dengan hasil pelatihan ecoprint daun jati ibu-ibu di Dusun Nglanggeran 

Kulon yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,620 dengan 

taraf signifikan 5% sebesar 0,000 < 0,05.  Nilai koefisien korelasi tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat korelasi termasuk dalam kategori kuat.  

4. Berdasarkan hasil analisis data diketahui r2 sebesar 0,384 yang berarti 38,4% 

variabel minat berwirausaha bidang tekstil dan produk tekstil (X) memiliki 

kontribusi terhadap variabel hasil pelatihan ecoprint daun jati (Y). Sedangkan 

61,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut: 

1. Penelitian ini hanya dibatasi untuk ibu-ibu di Dusun Nglanggeran Kulon yang 

dijadikan sebagai subyek penelitian, sehingga apabila penelitian dilakukan di 

dusun yang berbeda maka hasil data yang diperoleh kemungkinan juga akan 

berbeda. 

2. Penelitian ini khusus memberikan pelatihan ecoprint dengan memanfaatkan daun 

jati, karena melihat kekayaan alam serta lingkungan yang terdapat di Dusun 

Nglaggerankulon.  



3. Dalam penelitian ini hanya mambahas 1 faktor saja yang turut berkontribusi 

terhadap hasil pelatihan ecoprint daun jati yaitu minat berwirausaha bidang 

tekstil dan produk tekstil dengan koefisien determinasi 38,4%, sehingga masih 

ada 61,6% faktor lain yang tidak dibahas dan tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas dapat diajukan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Minat berwirausaha bidang tekstil dan produk tekstil ibu-ibu di Dusun 

Nglanggeran Kulon termasuk dalam kategori tinggi, untuk itu pihak pemerintah 

supaya lebih memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat. Minat 

berwirausaha tersebut dapat lebih ditingkatkan dengan memberikan bekal 

keterampilan dan pengetahuan kepada ibu-ibu di Dusun Nglanggeran Kulon 

secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar minat berwirausaha dapat 

diwujudkan dan dapat memberikan manfaat. 

2. Hasil pelatihan ecoprint daun jati termasuk dalam kategori cukup baik, untuk itu 

pelatih atau pengajar pelatihan sebaiknya lebih memperhatikan materi dan 

metode dalam melaksanakan pelatihan. Hal ini bertujuan agar pelaksaan 

pelatihan lebih efektif sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih maksimal. 

  



Pencapaian minat berwirausaha bidang tekstil dan produk tekstil memberikan 

kontribusi efektif sebesar 38,4% terhadap hasil pelatihan ecoprint daun jati, oleh 

karena itu disarankan bagi peneliti untuk dapat menganalisis variabel-variabel lain 

yang dapat memberikan kontribusi terhadap hasil pelatihan khususnya tentang tekstil 

dan produk tekstil. 


