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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. Gaya Kepemimpinan Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan pada Prodi 

Manajemen S1 FBM UTAMA dapat dikatakan kurang baik. Dalam 

pengambilan keputusan, para responden menganggap kekuasaan Dosen 

Mata Kuliah Kewirausahaan kurang tegas/mutlak, dosen terlalu longgar 

dalam memberikan keleluasaan mahasiswa untuk mengambil keputusan. 

Pembagian kerja/tugas mahasiswa kurang di dominasi oleh dosen, dalam 

pelaksanaanya banyak diatur oleh mahasiswa sendiri melalui faktor 

kedekatan diantara mereka. Setiap perintah yang diberikan sudah 

ditentukan oleh dosen sehingga mahasiswa tidak memiliki alternatif lain 

untuk mengubah hal-hal yang telah ditentukan. Untuk aspek perilaku 

dosen, mahasiswa menyatakan bahwa dosen telah melakukan pengarahan 

dalam proses perkuliahan sehingga mahasiswa menjadi paham. Dalam hal 

atensi/perhatian dosen terhadap mahasiswa, masih dirasakan kurang.  Pada 

proses belajar-mengajar, dosen memberikan kebebasan berpendapat dan 

bertanya sewaktu perkuliahan berlangsung dalam bentuk sesi tanya-jawab. 

Mahasiswa biasanya enggan mengikuti perkuliahan apabila dosennya 

kurang menarik dalam cara mengajarnya. Pada aspek orientasi dosen, 

umumnya responden menyatakan dosen kurang fokus dalam menjalin 

relasi/hubungan dengan mahasiswa, baik kedekatan secara akademik 

maupun kedekatan antara dosen dan mahasiswa secara informal. Perhatian 

dosen terhadap tugas, kegiatan dan kewajiban yang harus dilakukan 

mahasiswa tampak masih kurang fokus. Terkadang tugas dikumpulkan 

dan dinilai dan tetapi terkadang tugas tidak dinilai. 
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2. Kinerja Mahasiswa Mata Kuliah Kewirausahaan pada Prodi Manajemen 

S1 FBM UTAMA dapat dikatakan baik. Pada aspek kualitas kerja, tingkat 

mutu hasil belajar menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung 

memperhatikan mutu/penguasaan hasil belajar. Dalam aspek kuantitas 

kerja, mahasiswa selalu memperhatikan agar mendapat nilai yang tinggi. 

Untuk aspek kedisiplinan, mahasiswa peduli pada setiap perkuliahan 

Kewirausahaan dengan meperhatikan kehadiran. Untuk penyelesaian tugas 

yang diberikan oleh dosen, mahasiswa tampak memperhatikan batas waktu 

pengumpulan tugas. Pada aspek ketaatan terhadap peraturan yang 

diberlakukan oleh dosen, umumnya mahasiswa mentaati peraturan. Dalam 

aspek interpersonal, mahasiswa bekerjasama dengan mahasiswa lain 

dalam menyelesaikan tugas maupun belajar berkelompok sewaktu akan 

menghadapi ujian. Tingkat komunikasi antar mahasiswa dilaksanakan 

secara intensif untuk kegiatan perkuliahan maupun untuk penyelesian 

tugas. Sedangkan untuk aktifitas dalam kegiatan penyelesaian tugas 

kelompok mata kuliah Kewirausahaan, mahasiswa berpartisipasi aktif 

pada kelompoknya. Untuk aspek efisiensi belajar, mahasiswa 

memanfaatkan waktu dalam belajar maupun menyelesaiakan tugas secara 

efisien. 

3. Gaya Kepemimpinan Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan berdampak 

terhadap Kinerja Mahasiswa pada Prodi Manajemen S1 FBM UTAMA. 

Hasil uji hipotesis dimana Ho ditolak atau dengan kata lain Gaya 

Kepemimpinan Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan berdampak positif 

terhadap Kinerja Mahasiswa. Tampak juga bahwa besarnya pengaruh 

secara proposional yang disebabkan oleh variabel lain di luar variabel 

Gaya Kepemimpinan Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan dikatakan 

tergolong besar. Selain itu, analisis regresi menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan Gaya Kepemimpinan Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan dapat 

menyebabkan peningkatan Kinerja 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, Prakek secara mandiri maupun 

kegiatn penerapan lainnya. Selain itu penyampaian materi perkuliahan 

dilakukan secara sistematis dan tidak berbelit-belit serta langsung kepada 

tujuan pembahasan.  

2. Sewaktu menerangkan perkuliahan diharapkan penyampaian  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 berperanserta 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. Melakukan pola ujian yang variatif antara ujian di kelas dan ujian take 

home atau open book dengan materi ujian berupa studi kasus maupun ujian 

secara lisan. 

8. 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. 

 


