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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Motivasi Wirausaha berpengaruh positiv terhadap Jiwa Wirausaha, semakin tinggi motivasi 

seseorang maka jiwa wirausahanya akan semakin kuat. Hal ini bisa dilihat dari uji T sebesar 

3,319 sedangkan t tabel adalah 2,0076 (t hitung> t tabel) artinya bahwa variabel Motivasi 

wirausaha berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Jiwa Wirausaha. Hal ini berarti 

bahwa hipotesis 1 di terima. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi yang ada dilapangan, 

dimana terdapat adanya seminar dan pelatihan kewirausahaan salah satunya dilakukan oleh 

Kopma, Justisia, Edukasi.  

2. Mental Wirausaha berpengaruh positiv terhadap Jiwa Wirausaha, semakin tinggi dan kuat 

mental seseorang maka jiwa wirausahanya akan semakin kuat. Hal ini bisa dilihat dari uji T 

sebesar 2.979 sedangkan t tabel adalah 2,0076 (t hitung> t tabel) artinya bahwa variabel 

motivasi wirausaha berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jiwa wirausaha. Hal ini 

berarti bahwa hipotesis 2 di terima. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi yang ada 

dilapangan, dimana rata-rata pekerjaan orangtua mahasiswa sebagai Wirausaha, ini berarti 

latarbelakang dan bimbingan dari orangtua mendidik mental mereka. Begitupun dengan tugas 

kuliah kewirausahaan dari dosen, mahasiswa harus mengerjakannya dengan keuletan dan 

kedisiplinan mahasiswa dengan  mempertimbangkan dan menerima segala resiko dari hasil 

mengerjakan tugas itu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan 

saran yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa wirauasaha pada mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan faktor Motivasi Wirausaha, untuk mengembangkan Jiwa Wirausaha pada 

mahasiswa, dosen perlu memberikan pengetahuan dan pandangan mengenai  bidang 

kewirausahaan, bahwa kewirausahaan bukan hanya sekedar mencari untung, namun 

berwiarusaha untuk beribadah dan kemaslahatan bersama. Dosen juga perlu memberikan 

pelatihan-pelatihan  dan seminar kewirausahaan untuk mengembangkan bakat dan hobi yang 

telah dimiliki oleh mahasiswa, karena ini bisa dijadikan nilai tambah pada mahasiswa saat 

mahasiswa telah lulus kuliah, mereka bisa merubah pola pikir yang awalnya mencari kerja 

menjadi penyedia kerja. Kewirausahaan merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam profesi 

apapun seperti guru, atau profesi lain karena setiap profesi membutuhkannya. Selain pelatihan 

mahasiswa juga perlu mandiri mengembangkan  hobi dan minatnya untuk berwirausaha 

melalui partisipasinya dalam kegiatan kewirausahaan ataupun mengikuti seminar-seminar. 
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2. Berkaitan dengan faktor Mental Wirausaha, figur orangtua sebagai seorang wirausahawan 

sangat berpengaruh dalam pembentukan mental berwirausaha, maka dari itu orang tua perlu 

meberikan arahan yang mendukung mental untuk menumbuhkan Jiwa Wirausaha yang sukses. 

Kedisiplinan dalam kuliah juga sebagai awal dalam pemupukan Jiwa Wirausaha. 

3. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridha Allah swt. Dengan pendidikan, 

diharapkan akan lahir individu-indidivu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat 

kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya dan ummat manusia secara 

keseluruhan. Dalam pandangan Islam, manusia bukan saja terdiri dari komponen fisik dan 

materi, namun terdiri juga dari spiritual dan jiwa. Oleh sebab itu, sebuah institusi pendidikan 

bukan saja memproduksi anak didik yang akan memiliki kemakmuran materi, namun juga yang 

lebih penting adalah melahirkan individu-individu yang memiliki diri yang baik sehingga 

mereka akan menjadi manusia yang serta bermanfaat bagi ummat dan mereka mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Institusi pendidikan perlu mengarahkan anak didik supaya 

mendisiplinkan akal dan jiwanya, memiliki akal yang pintar dan sifat-sifat dan jiwa yang baik, 

melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, memiliki pengetahuan yang luas, yang 

akan menjaganya dari kesalahan-kesalahan, serta memiliki hikmah dan keadilan. 

5.3 Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis  ucapkan  kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: 

 “PENGARUH Motivasi Wirausaha dan Mental Wirausaha Terhadap Mahasiswa 

Menjadi Wirausaha Muda (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2010 (FEBI) UIN 

Walisongo Semarang). 

Shalawat serta salam semoga tatap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad 

SAW yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat. Penulis menyadari meskipun dalam 

penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan 

yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari 

berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Semoga skripsi  ini dapat diterima untuk memperoleh, dan melengkapi syarat-syarat 

memperoleh gelar Strata 1 (satu). Akhirnya, penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat 

menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. Amin. 

 


