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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan pada Prodi Manajemen S1

FBM UTAMA dapat dikatakan baik. Para mahasiswa mengganggap

pentingnya pengetahuan Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan dalam

pencapaian standar kerja, karena kemampuan pengetahuan merupakan hal

yang mutlak dimiliki dosen dan mampu menerapkan dalam pemberian kuliah

pada mahasiswa. Pelaksanaan proses mengajar yang diberikan dosen kurang

sesuai dengan silabus yang telah ditentukan, sebagian besar mahasiswa

berikeinginan lebih ditekankan pada praktek nyata. Keahlian dan

profesionalisme dosen sangat penting dalam proses belajar mengajar. Proses

belajar mengajar perlunya adanya diskusi tanya jawab. Tugas yang diberikan

menurut sebagian mahasiswa khususnya yang memiliki usaha selama ini

dianggap mampu karena sesuai dengan praktek di lapangan, sedangkan bagi

sebagian mahasiswa lainnya perlu adanya peran dosen untuk membantu dalam

menyelesaikan tugas apabila tugas tersebut dianggap sulit. Tanggung jawab

dosen terhadap mahasiswa selama di kelas dirasakan besar, mahasiswa merasa

dosen hampir selalu hadir dalam setiap perkuliahan Materi yang disampaikan
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dosen dalam kelas dirasakan kurang sesuai, hal ini antara lain karena beberapa

dosen memiliki dasar ilmu bukan di bidang kewirausahaan atau pemasaran.

Sebagian mahasiswa menganggap kurang penting dengan materi yang

diberikan dosen dalam kelas, hal ini karena mahasiswa menganggap jika

hanya materi yang diberikan dengan tidak diikuti praktek nyata, mahasiswa

merasa kurang termotivasi akan tetapi apabila didukung dengan praktek secara

nyata dengan diberikan penilaian maka akan mendorong mahasiswa untuk

merasakan antara materi yang didapatkan dan diterapkan pada kegiatan.

2. Motivasi berprestasi Mahasiswa Mata Kuliah Kewirausahaan pada Prodi

Manajemen S1 FBM UTAMA dapat dikatakan baik. sebagian besar

mahasiswa memperhatikan tingkat mutu hasil belajar yang menunjukkan

bahwa mahasiswa cenderung untuk memperhatikan mutu/penguasaan hasil

belajar. Pada dimensi kepuasan pribadi bagaimana mahasiswa memperhatikan

nilai hasil belajar, menunjukkan mahasiswa akan selalu memperhatikan untuk

memperoleh nilai yang tinggi pada mata kuliah Kewirausahaan. Untuk

indikator melakukan atau mengerjakan tugas secara maksimal umumnya

mahasiswa peduli untuk mengerjakan tugas. Dalam penyelesaian tugas yang

diberikan, mahasiswa selalu memperhatikan batas waktu pengumpulan tugas.

Pada indikator bekerja sama dalam mengerjakan tugas, hampir seluruh

mahasiswa menyatakan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan dosen. Sedangkan untuk aktifitas dalam kegiatan penyelesaian tugas

terutama tugas mata kuliah Kewirausahaan yang bersifat kelompok, para

mahasiswa berpartisipasi aktif pada masing-masing kelompoknya.
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Berkomunikasi dengan rekan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan dosen. Dalam untuk ketaatan terhadap peraturan yang diberlakukan

oleh dosen mata kuliah Kewirausahaan, pada umumnya mahasiswa mentaati

peraturan yang diberikan. Hal ini terkait dengan adanya kekhawatiran

mahasiswa bila tidak mentaati aturan tersebut akan berpengaruh terhadap nilai

akhir mata kuliah Kewiraushaan. Mahasiswa selalu berusaha untuk fokus pada

saat proses belajar mengajar secara intensif. Usaha lainnya mahasiswa

memanfaatkan waktu dalam belajar maupun menyelesaiakan tugas secara

efisien.

3. Kompetensi Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan berdampak terhadap Motivasi

berprestasi Mahasiswa pada Prodi Manajemen S1 FBM UTAMA. Hasil uji

hipotesis dimana Ho ditolak atau dengan kata lain Kompetensi Dosen Mata

Kuliah Kewirausahaan berdampak positif terhadap Motivasi berprestasi

Mahasiswa. Tampak juga bahwa besarnya pengaruh secara proposional yang

disebabkan oleh variabel lain di luar variabel Kompetensi Dosen Mata Kuliah

Kewirausahaan dikatakan tergolong besar. Selain itu, analisis regresi

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kompetensi Dosen Mata Kuliah

Kewirausahaan dapat menyebabkan peningkatan Motivasi berprestasi

Mahasiswa dan demikian pula sebaliknya.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang dirangkum dalam kesimpulan di atas,

maka diajukan saran-saran untuk Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan, sebagai

berikut:

1. Perlu diperbanyak memberikan penerapan/praktek di lapangan seperti

kegiatan Expo Kewirausahaan, Bazar, Praktek secara mandiri maupun

kegiatan penerapan lainnya. Selain itu penyampaian materi perkuliahan

dilakukan secara sistematis dan tidak berbelit-belit serta langsung kepada

tujuan pembahasan.

2. Sewaktu menerangkan perkuliahan dalam penyampaian sebaiknya dengan

cara dan sikap yang tidak terlalu formal namun bersifat serius tetapi santai,

sehingga materi perkuliahan mudah dipahami mahasiswa.

3. Untuk metode mengajar agar dilakukan dengan praktis dan terintegrasi

secara komprehensif dengan tinjauan dari berbagai aspek yang terkait

dengan masalah kewirausahaan.

4. Pemberian tugas dengan metode yang lebih bervariasi sehingga

merangsang pola pikir dalam memunculkan kreatifitas dan inovasi dari

para mahasiswa.

5. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berperan serta secara

aktif dalam perkuliahan melalui sesi diskusi dan tanya-jawab.

6. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi tertentu, dosen mengkaji

ulang dengan mengulang kembali perkuliahan untuk materi tersebut.

7. Memberikan nilai secara transparan dengan tinjauan dari berbagai aspek

(sikap, kehadiran, aktifitas/partisipasi di kelas, tugas maupun nilai hasil

ujian) bukan hanya berdasarkan pada hasil UTS dan UAS saja sehingga

mahasiswa lebih puas.


