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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di jabarkan pada bab 

sebelumya maka dapat di simpulkan bahwa mahasiswa Program Studi 

Manajemen memiliki keterampilan kepemimpinan yang tinggi. 

keterampilan kepemimpinan yang tinggi tersebut dilihat dari kelima 

indicator keterampilan kepemimpinan yaitu kesadaran diri, pengaturan 

diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial yang masing-masing 

indicator termasuk dalam katagori tinggi. keterampilan kepemimpinan 

yang tinggi didukung oleh mata kuliah yang di berikan selama 

perkuliahan. Selain di dukung oleh mata kuliah, mahasiswa juga berupaya 

mengasah ketrampilan kepemimpinan mereka melalui kegiatan non 

perkuliahan di kampus seperti kegiatan kemahasiswaan. Terdapat 2 

hambatan yang di temui saat mereka mengasah keterampilan 

kepemimpinan yaitu hambatan dari dalam diri sendiri seperti contohnya 

adalah rasa malas dan kurang percaya diri. Selain hambatan dari dalam diri 

juga terdapat hambatan yang berasal dari lingkungan yaitu contohnya 

perbedaan pendapat dan disepelekan oleh teman. Menurut mahasiswa 

Program Studi majemen keterampilan kepemimpinan harus dimiliki dan 

dikembangkan oleh semua orang terutama bagi mahasiswa Program Studi 

Manajemen wajib memiliki keterampilan kepemimpinan yang bagus. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Program Studi Manajemen diharapkan dapat mempertahankan 

atau meningkatkan materi perkuliahan karena materi perkuliahan 

mendukung dalam mengasah keterampilan kepemimpinan mahasiswa. 

Selain itu lebih memperbanyak kegiatan di dalah kelas yang dapat 

mengasha keterampilan kepemimpinan  seperti diskusi di dalam kelas. 

Selain itu juga memperbanyak kegiatan non perkuliahan yang dapat 

menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan 

kepemimpinan. 

2. Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen diharapkan dapat 

mempertahankan keterampilan kepemimpinan yang telah di miliki 

serta dapat dikembangkan selain melalui kegiatan perkuliahan di 

kampus juga dapat di kembangkan di dalam lingkungan di luar kampus 

misalnya aktif dalam organisasi tempat ibadah (gereja atau sejenisnya), 

lingkungan karang taruna dan komunitas yang di ikuti. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat di gunakan 

sebagai bahan refrensi dalam penelitian serupa di waktu yang akan 

datang. 

 

 


