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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Belajar Kewirausahaan Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Teknik Mesin Stambuk 2008 FT. Unimed cukup baik.

2. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Stambuk 2008 FT.

Unimed memiliki Perilaku Mandiri dan Minat Berwirausaha cukup tinggi.

3. Terdapat hubungan antara Hasil Belajar Kewirausahaan  dengan Minat

Berwirausaha dengan koefisien korelasi ryx1 sebesar 0.345 dan rtabel

sebesar 0.258 pada taraf signifikan 5%. Hasil uji t diperoleh nilai thitung

sebesar 2.93 dan ttabel sebesar 2.0042, maka dapat disimpulkan terdapat

hubungan yang signifikan pada taraf 5%.

4. Terdapat hubungan antara Perilaku Mandiri dengan Minat Berwirausaha

dengan koefisien korelasi ryx2 sebesar 0.287 dan rtabel sebesar 0.258 pada

taraf signifikan 5%. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 2.33 dan ttabel

sebesar 2.0042, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang

signifikan pada taraf 5%.

5. Terdapat hubungan antara Hasil Belajar Kewirausahaan dan Perilaku

Mandiri  dengan Minat Berwirausaha dengan koefisien korelasi ryx1x2

sebesar 0.4249 dan rtabel sebesar 0.258 pada taraf signifikan 5%. Hasil uji t

diperoleh nilai thitung sebesar 2.28 dan ttabel sebesar 2.0042, maka dapat

disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan pada taraf 5%.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disankan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Hasil Belajar Kewirausahaan mahasiswa, hendaknya

dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk praktek langsung di

dunia usaha atau industry sehingga mahasiswa mendapat pengalaman

langsung dan memiliki wawasan yang lebih baik.

2. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan perilaku mandiri mahasiswa

dapat dilakukan dengan memberikan tugas individu maupun kelompok

untuk membuat suatu ide usaha mikro dan menjalankannya, dalam hal ini

disarankan agar mata kuliah kewirausahaan diberikan selama dua semester

agar lebih maksimal. Dan selain untuk meningkatkan perilaku mandiri hal

ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam

berwirausaha.

3. Dalam meningkatkan Minat berwirausaha diperlukan penigkatan kualitas

proses belajar mengajar kewirausahaan serta menumbuhkan dan

meningkatkan perilaku mandiri mahasiswa, karena dengan kedua faktor

ini maka mahasiswa semakin mengerti dunia usaha yang sesungguhnya

dan menjadi pertimbangan dan motivasi bagi  mahasiswa untuk

menjalankan suatu usaha pada saat maupun setelah kuliah.


