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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada 

bab-bab terdahulu, maka dari hasil penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Dalam pelaksanaan manajemen waktu, sebagian besar 

mahasiswa UIN Walisongo yang berbisnis masih merasa 

kesulitan. Meskipun sebagian besar sudah memiliki tujuan, 

menentukan prioritas, hingga menyusun jadwal atau rencana 

harian, mereka masih melakukan penyimpangan dengan 

melupakan tujuan awalnya dan menyepelekan rencana harian 

yang dibuatnya sendiri. Penyebabnya adalah tujuan yang 

mereka tentukan tidak disertai dengan batas waktunya, 

sehingga masih memungkinkan mahasiswa untuk 

menyimpang. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya 

kesadaran mahasiswa dalam memanaj waktu sebagai indikasi 

terhadap lemahnya kontrol waktu yang dilakukan mahasiswa. 

2. Perilaku mahasiswa yang berbisnis pada saat perkuliahan, 

diantaranya adalah: mereka tidak bisa fokus pada saat 

perkuliahan, tidak bisa mencerna materi yang diberikan 

dosen, pasif dalam diskusi kelas, sampai tidur di kelas karena 

faktor kelelahan. Bahkan, ada juga mahasiswa yang 

menyempatkan diri bertransaksi dengan pembelinya 

menggunakan smartphone pada saat perkuliahan, ketika 
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dosen yang mengajar dinilai membosankan dan tengah 

lengah. 

 

B. Saran  

1. Sebaiknya bisnis yang dijalankan narasumber tetap 

dilanjutkan tidak hanya pada saat kuliah saja, namun juga 

setelah lulus selama masih ada peluang untuk terus 

mengembangkan bisnisnya. Apalagi banyak manfaat yang 

diperoleh dengan berbisnis, salah satunya adalah membuka 

lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia. 

2. Narasumber seharusnya tetap konsisten terhadap apa yang 

sudah ditetapkannya sejak awal, misalnya tujuan awalnya 

adalah kuliah. Maka, narasumber harus berusaha semaksimal 

mungkin untuk bisa lulus karena sudah memutukan untuk 

kuliah. 

3. Sebaiknya narasumber lebih bisa meningkatkan kontrol 

waktunya dan mendisiplinkan diri terhadap aktivitas yang 

dirasa kurang penting sehingga kesulitan dalam memanaj 

waktu bisa teratasi.  

4. Sebaiknya narasumber lebih bisa menempatkan diri pada saat 

perkuliahan maupun dalam berbisnis. Pada saat perkuliahan, 

mereka harus fokus belajar dan aktif dalam diskusi kelas. 

Demikian juga pada saat berbisnis, mereka harus fokus dalam 

melaksanakan segala aktivitas bisnisnya untuk meminimalisir 

kesalahan. 
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C. Penutup 

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT berkat 

rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Akan tetapi, peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Meskipun 

demikian peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti berharap, semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah 

pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca 

pada umumnya. Harapan terakhir peneliti adalah semoga 

penulisan skripsi ini akan memperoleh ridho dari Allah SWT. 

 

 


