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  Bab V 

PENUTUP 

 

5.1     Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

  1.Deskripsi Self Leadership (Behavior Focus strategies, Natural Reward Strategies, 

Constructive though pattern strategies) ddan keberhasilan usaha ( Peningkatan 

Modaal,Peningkatan Pendapatan, Penngkatan Volume Penjualan,Peningkatan 

Output Tenaga Kerja) termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pemilik toko 

material bangunan di Kota Semarang  memiliki Self leadership yang tinggi  dan 

keberhasilan usahanya juga tinggi sehingga menuntun dan mengarahkan pola 

pikirnya serta mendorong agar lebih baik dalam melakukan tanggung jawbanya 

bagi para pemilik toko material bangunan di Kota Semarang. 

2. Behavior focus strategies berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha toko 

material bangunan di Kota Semarang. 

  3. Natural reward strategies berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha toko 

material bangunan di Kota Semarang. 

 4. Constructive Though Pattern strategies berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan usaha toko material bangunan di Kota Semarang. 

 5. Self Leadership berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan usaha toko material 

bangunan di Kota Semarang. 
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5.2  Saran  

   Berdasarkan dari kesimpulan diatas dan hasil penelitian yang sudah 

dicantumkan pada bab sebelumnya, maka berikut merupakan saran yang dapat 

dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Sebaiknya pemilik toko material bangunan di Kota Semarang mempertahankan 

bahkan meningkatkan self leadership dalam dirinya agar mereka memiliki pola 

pikiryang terarah dan tertuntun, terdorong untuk melakukan  tanggung jawab 

untuk mencapai keberhasilan usahanya. 

2.  Pada behavior focus strategies, pemilik toko material bangunan di Kota 

Semarang  dapat menentukan tujuan-tujuan lebih lanjut yang perlu diraih secara 

spesifik dan meningkatkan keyakinan diri bahwa ia pasti bias mencapai semua 

tujuan yang telat ditetapkan. 

3. Pada natural reward strategies, pemilik toko material bangunan di Kota 

Semarang perlu meningkatkan dan mempertahankan penghargaan terhadap 

dirinya agar lebih terdorong dalam melakukan setiap tujuan serta tugas yang ingin 

diraih. 

4. Pada Constructive though pattern, pemilik toko material bangunan di Kota 

Semarang perlu lebih observatif,evaluative dan correcting feedback ditingkatkan 

lebih lanjut untuk memperbaiki usahanya kedepan. 

Pada Self Leadership perlu dipertahankan dan ditingkatkan serta diperbaiki lebih lanjut 

untu kpemilik toko material bangunan di Kota Semarang. 

 

 

 

 


