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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara internal locus of control dengan minat berwirausaha Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari koefisien 

korelasi (rxy) = 0,776 (p = 0,00). Semakin tinggi internal locus of control maka 

semakin tinggi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana Yogyakarta semester akhir. Sebaliknya, semakin rendah internal locus of 

control maka semakin rendah minat berwirausaha Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa 

internal locus of control Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta sudah baik hal ini ditunjukkan dengan 67% subjek berada dalam kategori 

sedang. Selain itu, subjek juga memiliki minat berwirausaha yang cukup baik hal ini 

ditunjukkan dengan 72% subjek berada pada kategori sedang. Hasil penelitian ini 

memperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,776, sehingga dapat diketahui 

bahwa variabel internal locus of control memiliki kontribusi terhadap minat 

berwirausaha sebesar 77,6%, sementara 22,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun faktor lain yang dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha adalah support dan need for achievement  
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(Primandaru, 2017). kepribadian, lingkungan, demografis, ketersedian informasi 

kewirausahaan, kepemilikan jaringan sosial dan akses kepada modal secara bersama-

sama (Ginting dan Yulawan, 2015). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang peneliti berikan, 

antara lain  

1. Bagi Subjek 

Bagi subjek diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk 

menentukan karir kedepannya, juga bisa meningkatkan kualitas diri supaya 

dalam hal berkarir bisa lebih baik. Karir yang bagus dapat dilakukan dengan 

berwirausaha, dengan begitu subjek dapat membentuk internal locus of control 

pada diri sendiri sebaik mungkin agar dapat memiliki minat berwirausah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha. 

Peneliti lain diharapkan menambah atau mencari teori teori yang relevan dan 

memperluas lingkup penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu 

menemukan pengetahuan baru yang berkaitan dengan internal locus of control 

dan minat berwirausaha.  




