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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dampak mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia.  

a. Mata kuliah kewirausahaan berdampak pada munculnya atau 

tumbuhnya minat berwirausaha mahasiswa PAI. Munculnya minat 

berwirausaha tersebut karena adanya presentasi-presentasi di 

dalam kelas tentang kisah perjuangan dan kesuksesan seseorang 

dalam berwirausaha. 

b. Mata kuliah kewirausahaan juga berdampak pada berkembangnya 

minat berwirausaha pada mahasiswa PAI. Hal itu karena 

pemberian materi oleh dosen di dalam kelas menyebabkan 

mahasiswa berani memulai berwirausaha dan menerapkan 

pengetahuan tentang kewirausahaan yang mereka dapatkan. 
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2. Minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  

 Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam  Indonesia mempunyai minat yang cukup besar untuk 

berwirausaha di mana minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 

muncul karena faktor-faktor pendorong yang mereka dapatkan. Selain 

itu, minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tidak mempengaruhi 

keinginan mereka untuk menjadi seorang tenaga pendidik. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan, maka penulis 

mempunyai beberapa saran kepada beberapa pihak yaitu : 

1. Kepada Instansi atau Lembaga yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian di lingkungannya, hendaknya 

meningkatkan kurikulum yang ada untuk lebih inovatif dan kreatif 

sehingga minat yang dimiliki mahasiswanya bisa tersalurkan. 

2. Kepada Dosen mata kuliah kewirausahaan, harapanya lebih 

meingkatkan kualitas pengajarannya, sehingga nantinya bisa 

mendorong lebih banyak lagi mahasisa yang berminat dan berani 

berwirausaha melihat begitu besar kesempatan yang dimiliki di 

bidang kewirausahaan. 
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3. Kepada mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Agama Islam, harapannya untuk kedepan lebih 

memiliki pola pikir yang terbuka sehingga ketika lulus bisa 

berbakti dengan menjadi seorang pendidik dan juga bisa 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


