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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara self-efficacy dan kecemasan akan peluang kerja

dengan minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN-Suska

Riau.

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-efficacy dengan minat

berwirausaha pada mahasiswa fakultas Psikologi UIN-Suska Riau. Artinya

semakin tinggi kemampuan mahasiswa untuk mengatur dan mengarahkan

dirinya memperoleh tujuan yang positif (self-efficacy) maka akan semakin

tinggi juga minat berwirausaha pada mahasiswa.

3. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecemasan akan peluang

kerja dengan minat berwirausaha pada mahasiswa fakultas Psikologi UIN-

Suska Riau. Artinya semakin rendah kecemasan akan peluang kerja maka

semakin tinggi minat berwirausaha pada mahasiswa.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti mengajukan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha agar terus

meningkatkan minat mereka terhadap kegiatan wirausaha tersebut, dan juga

terus meningkatkan self-efficacy-nya dengan beberapa cara antara lain selalu

berpikiran positif, optimis, tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai

masalah, memperkaya pengalaman yang berkaitan dengan kewirausahaan

seperti mengikuti seminar kewirausahaan, dan yang paling penting adalah

mencoba untuk merealisasikannya dengan membuka usaha sendiri. Mahasiswa

juga perlu meningkatkan/ mengasah keterampilan-keterampilan yang dimiliki

untuk mengurangi kecemasan akan peluang kerja.

2. Bagi Universitas/ Fakultas

UIN-Suska Riau khususnya Fakultas Psikologi sebagai tempat mahasiswa

menimba ilmu hendaknya memperbanyak program-program yang mendukung

tumbuhnya minat berwirausaha pada mahasiswa dengan serius, seperti seminar

dan workshop kewirausahaan. Lebih serius lagi meberikan perhatian dan

fasilitas pada lembaga kewirausahaan yang sudah ada di perguruan tinggi yang

secara fungsional berperan melakukan pembinaan dan pengembangan

kewirausahaan yaitu P2K2 UIN-Suska, seperti yang dilakukan beberapa

perguruan tinggi ternama di Indonesia yang dengan serius memberikan
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perhatian terhadap organisasi yang mendukung tumbuhnya minat berwirausaha

pada mahasiswa mereka, misalnya program Entrepreneur College di UI,

Center for Innovation di ITB, Community Entrepreneur Program (CEP) di

UGM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang sama dapat

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat

berwirausaha, seperti tingkat pendidikan, kebutuhan akan prestasi, kebebasan

dalam bekerja, keahlian, dukungan sosial dan lain-lain.


