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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan basil pengolahan data dan pembahasan penelitian, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan penelitian studi 

peningkatan kualitas belajar di Magister Manajemen Widyatama melalui analisis 

pengaruh gaya belajar individu terhadap pembentukan Kompetensi Manajerial, 

dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Gaya belajar mahasiswa akan membentuk, mempunyai pengaruh terhadap 

pembentukan Kompetensi Manajerial di Magister manajemen Widyatama. 

2. Kompetensi Manajerial diidentifikasi meliputi Kompetensi Impact And 

Influence, Achievement Orientation, Teamwork and Coorporation, Analytical 

Thinking, Initiative, Developing Other, Selft-Confidence, Directiveness, 

Information Seeking, Team Leadership., 

3. Gaya belajar yang paling berpengaruh membentuk kompetensi Manajerial 

yaitu gaya belajar Aktive Eksperimentation dimana mahasiswa sudah terbiasa 

melakukan kebiasaan dengan cara mencoba - coba teori atau konsep baru serta 

sistematis berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengambil suatu 

keputusan atau membuktikan kebenaran suatu teori, sehingga mahasiswa sudah 

bisa membuat rencana secara sistematik mudah dikerjakan dan terampil 

menyelesaikan masalah dengan menyederhanakan masalah. 
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, untuk mencapai maksud dan tujuan peningkatan kualitas 

belajar di Magister Manajemen Widyatama, maka disarankan sebagai berikut 

1. Kurikulum pembelajaran senantiasa dibuat untuk meningkatkan kemampuan 

dan memiliki Kompetensi Manajerial percaya diri (Personal Maturity), 

kompetensi ini dipengaruhi oleh gaya belajar individu Aktive 

Eksperimentation dimana mahasiswa terbiasa belajar melakukan kebiasaan 

dengan cara mencoba - coba teori atau konsep baru serta sistematis 

berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengambil suatu keputusan 

atau membuktikan kebenaran suatu teori, sehingga mahasiswa sudah bisa 

membuat rencana secara sistematik mudah dikerjakan dan terampil 

menyelesaikan masalah dengan menyederhanakan masalah. 

2. Kualitas Dosen harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan pendidikan 

dan pelatihan, terutama pelatihan soft skill agar gaya belajar membiasakan 

diri untuk berfikir analitis dapat ditingkatkan. 

a. Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar harus 

terus dievaluasi agar dapat berfungsi dengan baik. 

b. Setiap mata kuliah diikuti tugas/praktek/latihan secara bertanggung jawab. 

3. Saran untuk penelitian lanjut, mengidentifikasi bentuk kegiatan pembelajaran 

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, misalnya e-learning mata kuliah 

manajemen diselenggarakan dengan kegiatan apa saja? Apakah sesuai dengan 

gaya belajar individu? 

 


