
76 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat ditarik 

kesimpulan penelitian ini antara lain : 

1. Berdasarkan analisis data dimana bahwa karakter budaya akademik 

mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Unimed tergolong pada kategori 

sangat baik dengan nilai rata-rata 3,58. 

2. Prestasi belajar kewirausahaan mahasiswa tergolong pada kategori baik, 

dengan rata-rata nilai kewirausahaan yaitu 87,15. 

3. Karakter budaya akademik berhubungan positif dan signifikan dengan 

prestasi belajar kewirausahaan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi 

Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2016/2017. 

4. Namun setelah dikonsultasikan pada tabel interprestasi nilai r, bahwa 

hubungan karakter budaya akdemik dengan prestasi belajar mahasiswa 

jurusan pendidikan ekonomi Universitas Negeri Medan tahun ajaran 

2016/2017 dikategorikan rendah dengan nilai rxy = 0,346. Dimana itu 

semua di sebabkan oleh faktor-faktor lain di luar kajian penelitian. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan 

saran yaitu: 
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1. Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa dimana karakter 

budaya akademik mahasiswa berhubungan secara positif dan signifikan 

dengan prestasi belajar kewirausahaan mahasiswa jurusan pendidikan 

ekonomi Unimed, oleh karena itu disarankan kepada seluruh dosen pada 

jurusan pendidikan ekonomi agar terus meningkatkan pendidikan 

karakter kepada mahasiswa khususnya dimatakuliah kewirausahaan agar 

nantinya kelak mahasiswa tamat tidaklah berpedoman untuk mencari 

lapangan pekerjaan, namum membuka lapangan pekerjaan guna 

mengurangi angka pengangguran di Negeri ini. 

2. Kepada mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi, kiranya dapat 

meningkatkan kreatifitas serta karakter budaya akademik yang dimana 

dapat meningkatkan prestasi belajar kewirausahaannya. Serta menjadi 

mahasiwa yang berkarakter yang mampu mengubah pola pikir yang 

selalu berorientasi untuk menjadi karyawan diputarbalik untuk mencari 

karyawan. Dan jika menjadi seorang wirausaha mampu berkarakter 

sesuai dengan 11 aspek karkater budaya akademik yang diterapkan oleh 

fakultas ekonomi Unimed tersebut. 

3. Penelitian karakter ini masih penelitian awal dan sederhana di jurusan 

pendidikan ekonomi, disarankan untuk rekan mahasiswa dan dosen agar 

dapat melakukan penelitian ini selanjutnya yang lebih luas lagi. 

 


