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Sesungguhnya Allah telah

mewajibkan kalian berusaha,

maka hendaklah kalian berusaha.

(HR. Thabrani)

fylaiia sucijlffafiyang tetafi metimpatikan segata rahmat dan fiarunia-^fya serta
tetafi memSerifian suatu fieindahan datum menuntut ifmu-Mu dengan diiringi

rasa syufiuryang mendatam atas anugerafi yang difiaruniafian-'Kya,
mafia fiupersem6afifian fiarya inifiepada

J\yad (Dan iSu tercinta Satim dan <Ratna Suminar,
atas do 'a restu dan fiasik sayangnya yang tidakjpernah putus,

untufijDindafiu %va, yang reta menemanifiu 6etajar,
untu$J\dii$uflnidanjlyu, atas do'a dan harapannya

serta para <Pendidifif$u dan Orang-orang yang tetafi 6erfasa datum fiefiutupanfiu.

Pergunakan waktu sebanyak-banyaknya

untuk belajar, membaca, melatih diri

pada keahlian tertentu.

(Dr. Supar.uan Sumahamijaya, 1981 : 406)





A BSTRAK

'Kontribusi Pemahaman Kewirausahaan Terhadap Motivasi Mahasiswa
Untuk Menciptakan Lapangan Kerja"
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Pemahaman merupakan kelanjutan dari pengetahuan seseorang setelah
orang tersebut menggunakan pemikiran terhadap informasi atau data yang
diketahuinya, yaitu melalui proses translasi, interpretasi dan memasukkan
pemikiran-pemikiran baru, sehingga dapat meramalkan kemungkinan-
kemungkinan akibat dan suatu pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan
kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah pada jurusan Pendidikan Teknik
Bangunan Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur. Pemahaman
Kewirausahaan merupakan suatu proses translasi, interpretasi dan memasukkan
pemikiran-pemikiran baru dan pengetahuan di bidang kewirausahaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar
Kontribusi Pemahaman Kewirausahaan terhadap Motivasi Mahasiswa untuk
Menciptakan Lapangan Kerja ?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan alat pengumpul data untuk variabel X (pemahaman kewirausahaan)
berupa tes pilihan ganda dan variabel Y(motivasi mahasiswa untuk menciptakan
lapangan kerja) berupa angket.

Anggota populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi
Teknik Arsitektur angkatan 1999 dan 2000 yang telah lulus mata kuliah
kewirausahaan dengan sampel penelitian diambil sebanyak 40 orang.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan perhitungan uji korelasi
Product moment dari Pearson diperoleh nilai korelasi sebesar 0,876 termasuk
dalam kategori tmggi terhadap variabel Y dengan perhitungan uji hipotesis
menunjukkan nilai Urn™ 11,25 > t tahci 1,645 berarti dapat disimpulkan bahwa
hipotesis yang diajukan, yaitu terdapat motivasi mahasiswa untuk menciptakan
lapangan kerja, dapat ditenma. Kontribusi dari variabel X terhadap variabel Y
sebesar 76,89%
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