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BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
 
 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan  sebagai 

berikut. 

1. Secara umum profil kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa UPI tahun 

angkatan 2009/2010 berada pada kategori sedang yang berarti sebagian besar 

mahasiswa belum optimal tercapainya perkembangan kemandirian perilaku 

kewirausahaannya dengan aspek kemampuan mengambil keputusan dalam wirausaha, 

memiliki kemampuan mempengaruhi pihak lain, dan memiliki rasa percaya diri dalam 

wirausaha dengan presentase sebesar 77.8% (385 mahasiswa).  

2. Gambaran profil kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa berdasarkan 

dimensi kemampuan mengambil keputusan dalam wirausaha mahasiswa UPI tahun 

akademik 2009/2010 berada pada kategori sedang yang berarti berarti sebagian besar 

mahasiswa UPI tahun akademik 2009/2010 belum optimal memiliki kemampuan 

merencanakan diri dalam wirausaha, memahami risiko dalam berwirausaha, memiliki 

kemampuan analisis dan sintesis, kemampuan memahami peluang dengan presentase 

73.1% (362 mahasiswa), berdasarkan dimensi dimensi memiliki kemampuan 

mempengaruhi pihak lain berada pada kategori sedang yang berarti sebagian besar 

mahasiswa UPI tahun akademik 2009/2010 belum optimal memiliki kemampuan 

meyakinkan diri dan orang lain, kemampuan memiliki sikap kreatif dan inovatif, dan 

memiliki kemampuan fleksibilitas dengan presentase sebesar 78.2% (387 mahasiswa), 

berdasarkan dimensi memiliki rasa percaya diri dalam wirausaha berada pada 

kategori sedang yang berarti sebagian besar mahasiswa UPI tahun akademik 

2009/2010 belum optimal memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan 
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dirinya, memiliki keyakinan terhadap tujuan, dan memiliki keinginan berprestasi; 

hanya sebesar 36.4% memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dirinya, 

memiliki keyakinan terhadap tujuan, dan memiliki keinginan berprestasi dengan 

presentase sebesar 63.6% (315 mahasiswa) 

3. Gambaran profil kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa UPI di setiap 

fakultas menunjukan sebagian besar mahasiswa berada pada kategori sedang dengan 

klasifikasi yakni mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FPMIPA) berada pada kategori sedang dengan presentase tertinggi yaitu 

sebesar 93.6%, selanjutnya Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) 

yaitu sebesar 81.01%, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)  sebesar 80.5%, Fakultas 

Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) sebesar 75%, Fakultas Pendidikan Bahasa 

dan Seni (FPBS) sebesar 71.8%, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) 

sebesar 66.7%, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) sebesar 

61.8%. 

4. Gambaran profil kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa UPI di setiap 

fakultas menurut dimensi memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam 

wirausaha sebagian besar mahasiswa UPI berada pada kategori sedang berarti 

sebagian besar mahasiswa belum memiliki kemampuan merencanakan diri dalam 

wirausaha, memahami risiko dalam berwirausaha, memiliki kemampuan analisis dan 

sintesis, dan kemampuan memahami peluang, kategori sedang dengan presentase 

tertinggi ada pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FPMIPA) dengan presentase sebesar 91.5%, menurut dimensi dari dimensi 

memiliki kemampuan mempengaruhi pihak lain sebagian besar mahasiswa UPI berada 

pada kategori sedang berarti sebagian besar mahasiswa belum memiliki kemampuan 

meyakinkan diri dan orang lain, kemampuan memiliki sikap kreatif dan inovatif, dan 
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memiliki kemampuan fleksibilitas, kategori sedang dengan presentase tertinggi ada 

pada mahasiswa Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FPMIPA) dengan presentase sebesar 93.6%, menurut dimensi memiliki rasa percaya 

diri dalam wirausaha sebagian besar mahasiswa UPI berada pada ketegori sedang 

berarti sebagian besar mahasiswa belum memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap 

kemampuan dirinya, memiliki keyakinan terhadap tujuan, dan memiliki keinginan 

berprestasi dengan presentase tertinggi ada pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 

(FIP) dengan presentase sebesar 68.4%.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diberikan rekomendasi kepada 

pihak sebagai berikut. 

1. Bagi pihak UPT-LBK 

a. Memverifikasikan secara menyeluruh profil kemandirian perilaku kewirausahaan 

mahasiswa yang dihasilkan dalam penelitian ini 

b. Melakukan pengukuran tingkat kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa 

UPI pada setiap jenjang tahun akademik sebagai analisis kebutuhan penunjang 

mahasiswa di UPI 

c. Melakukan sosialisasi perumusan program bimbingan pribadi sosial untuk 

mengembangkan kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Membandingkan gambaran umum tingkat kemandirian perilaku kewirausahaan 

setiap jenjang pendidikan, jenis kelamin, urutan keluarga sehingga gambaran yang 

dihasilkan cenderung dinamis dan menyeluruh. 
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b. Menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lebih beragam, seperti 

menguji keefektifan program bimbingan pribadi sosial untuk meningkatkan 

kemandirian perilaku kewirausahaan mahasiswa. 

 
 


