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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka penulis

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum pemahaman kewirausahaan pada mahasiswa Program Studi

Arsitektur di Jumsan Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI. angkatan

tahun 1999 dan 2000, sebagian besar termasuk kategon yang tinggi, dengan

nilai rata-rata sebesar 8,76.

2. Gambaran umum motivasi mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja

tennasuk kategori yang sedang, dengannilai-nilai rata-rata sebesar6,39.

3. Besamya Kontribusi Pemahaman Kewirausaliaan terhadap Motivasi

Mahasiswa untuk Menciptakan Lapangan Kerja sebesar 76.89%. Berdasarkan

nilai koefisien korelasi terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara

pemaliaman kewirausahaan dengan motivasi mahasiswa untuk menciptakan

lapangan kerja. Dengan kriteria koefisien korelasi antara dua variabel sebesar

0.876. Hal ini berarti menunjukkan korelasi dengan kategon tinggi, yaitu pada

rentang 0,70-0,90.
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B. Saran

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang

berkaitan dengan pokok permasalahan. Saran tersebut ditujukan pada :

1 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Arsitektur Jurusan Teknik

Bangunan FPTK UPI

a. Hasil Pemahaman Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Arsitektur Jumsan Teknik Bangunan FPTK UPI angkatan tahun 1999 dan

2000 berada dalam kategori tinggi, hendaknya ditingkatkan.

Bagi mahasiswa yang berada pada kategori cukup hendaknya lebih

mengembangkan pengetahuan tentang dunia usaha/bisnis, sedangkan

mahasiswa yang berada pada kategori rendah hams lebih meningkatkan lagi

cara belajar mata kuliah Kewirausahaan dengan memperluas wawasan dan

pengetahuan

b. Bagi Mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Kewirausahaan agar lebih

sungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan Kewirausahaan baik teori

maupun praktek.

2 Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur Jurusan Pendidikan

Teknik Bangunan FPTK UPI

Dengan segaia kerendahan hati penulis mencoba memberanikan diri untuk

memberikan masukan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan

bagi Institusi Jumsan Pendidikan Teknik Bangunan Program Studi Pendidikan

Teknik Arsitektur, yaitu berdasarkan hasil penelitian, nilai yang diperoleh

pada hasil pemahaman kewirausaliaan mempunyai rata-rata tinggi, untuk itu
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hendaknya Tim Dosen Mata Kuliah Kewirausahaan mempertahankan

sekaligus meningkatkan proses Kegiatan Belajar Mengajar. Alangkah baiknya

jika pada perkuliahan Kewirausahaan diberikan pengetahuan tentang kiat

membuka peluang usaha, sehingga dapat lebih menumbulikan motivasi

mahasiswa dalam menciptakan lapangan kerja.




