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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Tingkat efikasi diri mahasiswa program studi Psikologi Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia termasuk dalam kategori sedang 

(67,66%). 

 

2. Tingkat intensi berwirausaha mahasiswa program studi Psikologi Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dalam kategori 

sedang (55,69%). 

 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efikasi diri terhadap intensi 

berwirausaha mahasiswa program studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, yang ditunjukkan dengan rxy adalah

 0,672 dan r
2

xy = 0,451 yang artinya variabel efikasi diri 

mempengaruhi intensi berwirausaha sebesar 45,1% dan harga thitung lebih besar 

dari ttabel  sebesar pada taraf signifikansi 5% yaitu 11,648 ˃ 1,960 dengan N = 

167. Persamaan regresi Y= 0,951 X + 20,608. 
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A. Implikasi 

 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan variabel efikasi diri 

berada pada kategori sedang. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat meningkatkan 

intensi berwirausaha, maka mahasiswa harus meningkatkan efikasi dirinya atau 

keyakinan dirinya terutama dalam hal kewirausahaan. Jadi, efikasi diri yang tinggi 

dapat meningkatkan intensi berwirausaha mahasiswa. 

 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara efikasi diri terhadap intensi berwirausaha mahasiswa program studi 

Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan bagi mahasiswa agar meningkatkan 

efikasi dirinya sehingga intensinya meningkat dan pada akhirnya akan terwujud 

perilaku berwirausaha. 

C. Saran 

 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

diberikan saran-saran: 

 

1. Bagi Mahasiswa 

 

a. Mahasiswa hendaknya berlatih mengontrol diri dan belajar kepemimpinan 

agar siap dalam berwirausaha setelah lulus kuliah. 
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b. Mahasiswa hendaknya melatih keterampilannya sehingga setelah lulus 

kuliah dapat menggunakan keterampilannya untuk berwirausaha. 

 

2. Bagi Orang Tua 

 

                        a. Orang tua hendaknya mendukung anak yang ingin berwirausaha setelah  lulus 

kuliah         

a. Orang tua hendaknya memberikan arahan bagi anak agar dapat hidup 

mandiri setelah lulus kuliah. 

3. Bagi Universitas 

 

a. Universitas hendaknya menyampaikan Program Mahasiswa Wirausaha 

(PMW) lebih transparan agar mahasiswa semakin berminat untuk 

mengikuti program tersebut dan dapat memberi bekal mahasiswa untuk 

berwirausaha setelah lulus kuliah. 

 

b. Kualitas pembelajaran mata kuliah kewirausahaan hendaknya lebih 

ditingkatkan agar dapat memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa variabel efikasi diri berpengaruh 

terhadap intensi berwirausaha mahasiswa sebesar 45,1%. Hasil tersebut masih 

dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 54,9%. Oleh karena itu, diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya untuk mengungkapkan faktor-faktor lain (variabel lain) 

yang berpengaruh terhadap besarnya intensi berwirausaha mahasiswa. 


