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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Kesimpulan  

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,  

yakni untuk mengetahui pengaruh pembelajaran mata kuliah kewirausahaan 

terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha di Fakultas Ekonomi Univesitas 

Negeri Medan, maka berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang telah 

dilakukan tentang pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dan minat mahasiswa 

untuk berwirausaha, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan 

angket yang telah disebarkan dan diolah diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.89 

yang masuk dalam kategori baik. 

2. Minat mahasiswa untuk berwirausaha berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.71 yang masuk dalam kategori 

baik. 

3. Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah Y= 60.632+ 165X, menunjukkan bahwa pembelajaran mata kuliah 

kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat mahasiswa 

untuk berwirausaha 
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4. Dari perhitungan uji t diperoleh nilai sig t sebesar 0.005, atau < dari 0.05, hal 

ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

mata kuliah kewirausahaan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

5. Dan dari uji determinasi diketahui bahwa sebesar 2.6% minat mahasiswa 

untuk berwirausaha dipengaruhi oleh pembelajaran mata kuliah 

kewirausahaan dan sisanya sebesar 97.4% dopengaruhi oleh faktor lain. 

6. Dari hasil persamaan regresi linier sederhana dan uji t yang telah diperoleh, 

maka hipotesis yang menyatakan “Ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dengan minat mahasiswa 

untuk berwirausaha di Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Medan” dapat 

diterima. 

1.2 Saran 

Sesuai dengan manfaat penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan 

juga berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran bagi 

pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Pembelajaran mata kuliah kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa untuk berwirausaha di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan. Oleh karena itu, pihak Universitas ataupun Fakultas hendaknya 

meningkatkan efektifitas pembelajaran dengan menambah jumlah SKS pada 

mata kuliah kewirausahaan dan memberikan pengalaman yang lebih kepada 

mahsiswa untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha, agar 

misi Fakultas Ekonomi yang ingin membudayakan jiwa kewirausahaan pada 

mahasiswanya dapat tercapai dengan baik. 
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2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji atau meneliti 

masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini dengan penelitian yang 

lebih luas agar dapat diketahui faktor lain yang apa saja yang mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk berwirausaha. Sehingga hasil penelitian berikutnya 

dapat dibandingkan dengan hasil penelitian ini. 

 

 


