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BAB V                                                                                                

KESIMPULAN dan SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan pada Bab 

IV mengenai pengaruh tipe kepribadian terhadap gaya kepemimpinan pada 

Mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen maka, penulis 

menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data 

statistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarakan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa tipe 

kepribadian Mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan 

Manajemen adalah Conscientiousness. Tipe kepribadian ini memiliki 

skor rata – rata tertinggi yakni  3,42 dan termasuk kedalam interval 

baik (3,40 – 4,19).  

Adapun sifat-sifat yang menonjol adalah tingginya sikap 

individualisme, rendahnya sikap simpati dan rendahnya kreativitas. 

Sifat-sifat ini yang menjadi masalah terutama dalam kepemimpinan. 

2. Berdasarakan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan Mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan 

Manajemen adalah otokrasi. 
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Gaya kepemimpinan ini memiliki skor rata – rata tertinggi yakni 3,41 

dan termasuk kedalam interval baik (3,40 – 4,19). Masalah yang 

terjadi masih rendahnya menyatukan anggota. 

3. Berdasarkan uji simultan serta parsial dapat dikatakan bahwa tipe 

kepribadian secara signifikan mempengaruhi gaya kepemimpinan. Di 

sisi lain berdasarkan koefisien korelasi serta koefisien determinasi, 

terlihat bahwa tipe kepribadian mempengaruhi gaya kepemimpinan 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,943 dan termasuk kedalam 

tingkatan hubungan sangat kuat. Secara persentase, gaya 

kepemimpinan Mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan 

Manajemen dipengaruhi oleh tipe kepribadian sebesar 88,92% 

sedangkan sisanya 11,08% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis maka penulis 

memberikan beberapa saran yang dapat berguna sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan untuk meminimalisir sikap individualisme 

mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen 

adalah melalui sosialisasi dalam berkelompok dengan menyatukan 

tujuan dan rasa kedekatan atau kebersamaan misalnya, kegiatan ospek. 

2. Penulis menyarankan untuk meningkatkan sikap simpati mahasiswa 

Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen adalah 
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melalui peningkatan pemahaman terhadap nilai yang berhubungan 

dengan sikap empati yaitu kegiatan mentoring keagamaan. 

3. Penulis menyarankan untuk meningkatkan kreativitas Mahasiswa 

Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen adalah 

melalui pemberian wawasan dan kebebasan dalam mengungkapkan 

ide-idenya. 

4. Untuk kepemimpinan, perlu peningkatan memahami orang lain 

(emphaty) sehingga fungsi pengendalian bisa lebih efektif. 


