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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN & 

REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasn mengenai kecerdasan sosial dan 

entrepreneurial leadership pada alumni 

program mahasiswa wirausaha di Universitas 

Pendidikan Indonesia yang telah di paparkan 

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
1.Kecerdasan Sosial pada alumni 

program mahasiswa wirausaha di 

Universitas Pendidikan di dominasi 

oleh tingkat kecerdasan sosial pada 

kategori tinggi dengan jumlah 

persentase 42,4% dengan jumlah 25 
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responden dari 59 total responden. 

Hal tersebut menggambarkan bahwa 

kecerdasan sosial pada alumni 

program mahasiswa wirausaha di 

Universitas Pendidikan Indonesia 

sudah memenuhi semua kebutuhan 

kepemimpinan berwirausaha 

berdasarkan kesadaran sosial dan 

fasilitas sosial yang dimilikinya.  

2.Entrepreneurial Leadership pada 

alumni program mahasiswa 

wirausaha di Universitas Pendidikan 

Indonesia di dominasi oleh tingkat 

kepemimpinan berwirausaha pada 

kategori sangat tinggi dengan 

jumlah persentase 35,6% dengan 

jumlah 21 responden dari 59 

responden total. Hal tersebut 
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menggambarkan bahwa 

kepemimpinan berwirausaha alumni 

program mahasiswa wirausaha di 

Universitas Pendidikan Indonesia 

sudah memenuhi kebutuhan akan 

motivasi, achievement oriented, 

persistent, risk taking, visionary dan 

innovative. 

3.Terdapat hubungan positif antara 

kecerdasan sosialdan 

entrepreneurial leadership alumni 

program mahasiswa wirausaha di 

Universitas Pendidikan Indonesia 

sebesar 0,360 dengan signifikansi 

0,005 yang artinya terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara kedua 

variabel, yaitu kecerdasan sosial dan 

kepemimpinan berwirausaha. 
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4.Terdapat tingkat korelasi yang tinggi 

diantara dimensi lainnya yaitu 

achievement oriented terhadap 

kesadaran sosial, achievement 

oriented terhadap fasilitas sosial dan 

persistent terhadap kesadaran sosial 
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B. Saran & Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

pada penelitian ini, maka terdapat saran dan 

rekomendasi bagi beberapa pihak yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

1.Bagi alumni program mahasiswa 

wirausaha di Universitas Pendidikan 

Indonesia, dengan melihat hasil 

kecerdasan sosial dan 

entrepreneurial leadership yang 

tergolong tinggi namun 

persentasenya masih terbilang kecil, 

maka nilai kecerdasan sosial dan 

sikap kepemimpinan berwirausaha 

perlu ditingkatkan lagi.  

2.Bagi individu yang mempunyai 

dimensi kecerdasan sosial dan 

dimensi entrepreneurial leadership 
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yang rendah, hendaknya individu 

tersebut perlu memperbaiki pada 

aspek kecerdasan sosial dan 

kepemimpinan berwirausaha sangat 

erat kaitannya dengan prilaku 

inovatif. 

3.Bagi peneliti selanjutnya, korelasi 

antara kecerdasan sosial dengan 

entrepreneurial leadershipmasih 

tergolong sedang, sehingga peneliti 

selanjutnya mencoba untuk meneliti 

variabel lain yang menguji faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi 

tinggi atau rendahnya tingkat 

hubungan kedua variabel ini. 

Selanjutnya, peneliti 

membandingkan subjek penelitian 

yang mengalami kecerdasan sosial 
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yang tinggi dengan subjek yang 

mengalami kecerdasan sosial yang 

rendah, hal ini bertujuan untuk 

memperdalam pembahasan 

dinamika kecerdasan sosial yang 

dialami subjek.   

 


