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ABSTRAK 

 

Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan seseorang untuk menciptakan peluang 

ekonomi dari ide bisnis. Kewirausahaan berhubungan dengan pikiran seseorang untuk 

mengembangkan potensi mereka dalam mengelola jalannya suatu bisnis. Tujuan daripada kajian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara efikasi diri atau kesiapan diri mahasiswa 

dan pilihan karir mereka sebagai wirausaha akibat hasil pendidikan kewirausahaan yang diperoleh di 

Universitas Muslim Nusantara Al-Waslliyah Medan. Populasi pada kajian ini adalah mahasiswa yang 

sudah lulus dari mata kuliah kewirausahaan pada Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Contoh 

atau sampel yang digunakan sebanyak 150 orang mahasiswa dengan menggunakan instrumen 

kuesioner skala Likert (1-5). Analisis pada kajian ini menggunakan Regresi Linear Berganda, dan 

hasilnya menunjukkan bahwa secara serempak, uji F = 32.792, dengan α < 0.05 bahwa efikasi diri dan 

pilihan karir mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan secara nyata dipengaruhi oleh 

pendidikan pada mata kuliah kewirausahaan yang diberikan, serta dengan koefisien determinasi (R2) 

= sebesar 0.489.  Secara partial, uji t-hitung = 3.315*, dengan α < 0.05 untuk variabel efikasi diri, dan 

t-hitung = 5.717* dengan α < 0.05, untuk variabel pilihan karir mahasiswa untuk menjadi 

wirausahawan. 
 

Kata kunci:, Efikasi Diri; Pendidikan Kewirausahaan; Pilihan karir; Wirausahawan. 

 
EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP-LEARNING ON SELF-EFFICATION AND 

CAREER CHOICE OF STUDENT AS AN ENTREPRENEUR 

(Case Study of UMN Al-Washliyah Students in Medan) 
 

ABSTRCT 

 

Entrepreneurship is defined as a person’s ability and willingness to create economic 

opportunities from a business idea. Entrepreneurship is also related to the mindset that 

individual have to develop their own potential in managing the course of a business. The aim 

of this study is to know the effect of student self efficacy and career choice as entrepreneur, as 

a result of education through entrepreneurship course which is obtained at the Univesitas of 

Muslim Nusantara Al-Waslliyah Medan. The study population are students, who have received 

entrepreneurship courses at the Faculty of Agriculture and the Faculty of Economic.  The 

sample used in this study are 150 students, using a Likert scale questionnaire (1-5). The result of this 

study use Multiple Linear Regression Analysis, which shows that simultaneously, the F test = 32,792, 

with α <0,05 that self-efficacy and student career choices to become an entrepreneur are 

significantly influenced by education in entrepreneurship courses given, as well as with 

coefficients determination (R2) = 0.489. Partially, the t-test = 3.315* with α <0.05 for the 

variable self-efficacy, and t-test = 5.717* with α <0.05 for the variable career choice of student 

to become entrepreneur. 

 
Keywords: Career choice; Entrepreneur; Entrepreneurship-Learning, Self-Effication. 



Pendahuluan 

 
Menurut Schumpeter (1934), jika negara memiliki banyak pengusaha, negara tersebut akan memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang tinggi pula. 

Jika suatu negara ingin maju, jumlah pengusaha harus besar. Alasannya adalah jika seseorang 

memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan ia akan memiliki motivasi atau impian yang tinggi, 

berani mencoba, inovatif dan bebas. Ini berarti bahwa dengan adanya peluang kecil ia akan dapat 

mengubah dan menghasilkan sesuatu yang baru seperti hubungan baru, peningkatan modal dan 

peningkatan bisnis yang ada atau menciptakan bisnis baru. Ini akan memindahkan bahan mentah atau 

bahan untuk berubah menjadi bentuk yang lebih berharga yang pada akhirnya konsumen dapat 

membelinya. Hal ini akan menyebabkan terjadi pertukaran barang atau jasa dalam bentuk sumber daya 

alam, uang, sumber daya sosial, peluang, dan sumber daya manusia. Jika ini terjadi, maka itu berarti 

pertumbuhan ekonomi telah terjadi yang juga berarti pembangunan telah terjadi. 

 Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk di dunia. 

Dari waktu ke waktu, institusi pendidikan tinggi kita telah meluluskan sarjana dengan jumlah yang 

semakin banyak. Secara kuantitas lulusan S1 (Strata 1) semakin bertambah, namun lulusan 

yang langsung diterima bekerja tak seimbang. Hal ini semakin menambah masalah 

pengangguran khususnya pengangguran terdidik. Data BPS (2017) menunjukkan bahwa 

jumlah pengangguran di negara kita saat ini mencapai 7,56 juta orang. Penyebab tingginya 

pengangguran pada tingkat sarjana ini adalah dikarenakan banyaknya sarjana yang sewaktu 

masih menjadi mahasiswa merasa bingung akan pilihan karir setelah lulus nanti dari 

perguruan tinggi.  Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki perencanaan karir yang 

baik.   

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Ernita (2018), menunjukkan bahwa secara 

simultan, sikap dan motivasi mahasiswa secara nyata meningkatkan minat mahasiswa untuk 

berwirausaha (F-uji = 14.150**) dan secara parsial faktor motivasi mahasiswa dalam 

berwirausaha secara nyata mempengaruhi minat mahasiswa berwirausaha (t=4.626**), 

sedangkan faktor sikap berwirausaha mahasiswa tidak berpengaruh nyata (t=0.672) dalam 

meningkatkan minat mahasiswa berwirausaha. Dari hasil analisis korelasi Pearson’s 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara faktor minat mahasiswa 

berwirausaha dengan sikap berwirausaha dan motivasi berwirausaha mahasiswa UMN Al-

Washliyah, masing-masing sebesar rSK = 0.262*, dan rMV = 0.52**.   

 Kewirausahaan juga berkaitan dengan gagasan bahwa setiap individu harus mengembangkan 

potensinya dalam mengelola bisnis dari peluang bisnisnya. Pada dasarnya, orang yang menjalankan 

bisnis mereka sendiri yang dilengkapi dengan keterampilan manajemen yang mereka miliki sendiri 



disebut sebagai pengusaha. Menurut pendapat para ahli perilaku, kata kewirausahaan memainkan 

peran penting dalam keberhasilan individu (Kets de Vries, 1977). Jika seseorang memiliki sikap 

kewirausahaan yang tinggi dan dikombinasikan dengan keterampilan manajemen yang baik, maka hal 

tersebut akan memberikan kesuksesan bagi bisnisnya (Priyanto, 2006). Kewirausahaan berperan 

dalam membangun seseorang untuk memiliki keinginan memaksimalkan kinerja ekonomi (Mc 

Clelland, 1976) dan menyebabkan seseorang menjadi resisten untuk diuji, fleksibel, dapat diandalkan, 

dan mampu mengatasi masalah. Sementara itu, Barkham (1989) dan Pollock (1989) dalam Ghosh 

(1999), menyatakan bahwa keahlian, sikap, dan mencari informasi pasar adalah faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. 

 Menurut Wibowo (2011), pendidikan kewirausahaan didefinisikan sebagai upaya untuk 

menginternalisasi jiwa dan jiwa wirausaha seseorang melalui lembaga pendidikan dan lembaga 

lainnya, seperti lembaga pelatihan dan sebagainya. Lo Choi Tung (2011) mencatat bahwa pendidikan 

keusahawanan merupakan proses pemindahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang 

keusahawanan kepada para pelajar supaya mereka dapat membantu mereka memanfaatkan peluang 

perniagaan. Wright (1997) menyatakan bahwa pengumpulan pembelajaran adalah salah satu daripada 

aset tidak ketara yang boleh menjadi kebolehan individu atau perusahaan yang tidak dapat ditiru, 

khususnya pengetahuan teknikal halus (pengetahuan tersirat). 

 Pembelajaran juga dilihat sebagai proses perubahan dan pembentukan pengetahuan, 

kemahiran atau sikap dan kebolehan seorang usahawan, apakah melalui mentoring, pendidikan dan 

latihan, atau melalui pengalaman. Prinsip utama dalam pendidikan keusahawanan ialah pelajar harus 

dibuat berminat dan bermotivasi, kedua, mereka dapat melihat peluang perniagaan yang memberi 

manfaat, ketiga, murid harus mempunyai beberapa kemahiran, seperti kemahiran sosial, kemahiran 

industri, kemahiran organisasi dan strategi kemahiran.pendidikan. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha adalah faktor efikasi diri. Efikasi diri merupakan 

kepercayaan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam menguasai situasi dan 

menghasilkan suatu hal yang menguntungkan (Santrock, 2007). Niu (2010) menyatakan 

bahwa efikasi diri merupakan hasil dari interaksi lingkungan luar dan mekanisme penyesuaian 

dan kemampuan pribadi, pengalaman dan pendidikan. 

Seorang mahasiswa yang berminat dalam berwirausaha akan cenderung memiliki 

efikasi diri yang lebih baik.  Mereka akan lebih percaya diri terhadap kemampuannya sendiri 

dalam menguasai keadaan ketika berwirausaha, serta memiliki rasa optimisme yang tinggi 

bahwa berwirausaha dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan baik bagi dirinya 

sendiri maupun lingkungannya.  Jadi efikasi diri adalah merupakan hasil interaksi antara 

lingkungan luar atau eksternal dengan mekanisme penyesuaian diri yang disertai dengan 

kemampuan personal, pengalaman serta pendidikan. 



 Menurut Zimmerer dan Scarborough (2006), karakteristik wirausahawan yang sukses 

antara lain adalah komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan, mau bertanggung jawab, 

mempertahankan minat untuk tetap berwirausaha dalam diri, berpeluang dalam mencapai 

cita-cita, bertoleransi terhadap risiko dan adanya ketidakpastian, percaya kepada diri sendiri, 

kreatif dan fleksibel, ingin mendapatkan kembalian modal dengan segera, energik, 

termotivasi untuk menjadi lebih unggul, berorientasi ke masa depan, bersedia belajar dari 

kegagalan, dan mempunyai kemampuan memimpin.  

 

TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan kajian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dampak pembelajaran kewirausahaan terhadap efikasi diri atau 

kesiapan diri mahasiswa sebagai wirausahawan.  

2. Untuk mengetahui dampak pembelajaran kewirausahaan terhadap pilihan karir 

mahasiswa sebagai wirausahawan.  

 

METODE 

Populasi dari kajian ini adalah semua mahasiswa di Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi, 

UMN Al-Washliyah Medan yang telah menerima mata kuliah kewirausahaan. Sampel yang 

digunakan adalah 150 orang. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah kuesioner 

dengan skala Likert (1-5). Analisis terhadap data yang digunakan dalam kajian ini adalah 

analisis regresi linier berganda yang mencakup tes validitas & reliabilitas, tes asumsi klasik 

(termasuk tes normalisasi, tes multikolinier, dan tes heteroskedastisitas, tes hipotesis, dan 

koefisien tes determinasi). 

 

Definisi Batasan Operasional : 

1.  Pendidikan Kewirausahaan 

Pendidikan kewirausahaan didefinisikan sebagai cara untuk menerapkan semangat 

kewirausahaan untuk mencapainya sehingga orang dapat hidup mandiri, kreatif, dan 

inovatif dengan pengetahuan yang terus meningkat. 

2.  Efikasi Diri Berwirausaha 

Indikator dari variabel efikasi diri berwirausaha diukur melalui kepercayaan diri 

mahasiswa akan kemampuannya dalam memulai usaha dan kepemimpinannya dalam 

mengelola usaha. 



3.  Pilihan Karir  

Indikator pilihan karir diartikan sebagai intensi atau niat untuk berkarir sebagai seorang 

wirausahawan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Validitas & Reliabilitas  

 

Pada Tabel 1 berikut dapat dilihat hasil uji analisis validitas dan reliabilitas secara rinci. 

Tabel 1  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 

 

 

 

Semua peubah memiliki nilai koefisien Cronbach alpha α ≥ 0.6. Terdapat jumlah item soal 

yang dapat dipercaya (reliabel) karena memiliki nilai Corrected Item Total Correlation > 0.159.    

 

UJI ASUMSI KLASIK 

Tes normalitas 

Dari Tabel 2, nilai Asymp. Sig. (2-ekor) yang diperoleh pada semua variabel sebesar > 0,05, 

sehingga data yang dipakai dalam kajian ini dinyatakan berdistribusi normal. 

 

 

Tabel 2.  Hasil Uji One – Sample Kolmogorov-Smirnov 
 

 Rataan ED Rataan PKW Rataan PK 

N 150 150 150 

Normal 

Parametera,b 

Rataan 3.9493 4.0084 3.9727 

Standar Deviasi .30339 .31459 .30541 

Most Extrem 

Difference 

Absolut .175 .067 .196 

Positif .096 .053 .102 

Negatif -.175 -.067 -.196 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.148 .824 2.396 

Asymp. Sig. (2-ekor) .102 .506 .078 

a. Uji Distribusi adalah Normal. 

b. Dihitung dari data. 

 

Demikian pula, dari pola histogram seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini, 

dapat dilihat bahwa semua titik yang residual terletak dan mengikuti pola lingkaran normal. 

  

Variabel Jumlah Soal Nilai Cronbach alpha Status 

ED 10 α = 0.630 Valid 

PK 9 α = 0.683 Valid 

PKW 16 α = 0.794 Valid 



 

Gambar 1.  Pola Data Histogram  

 

Uji Multikoliniaritas  

Multikoleniaritas dapat terlihat dari Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai Tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF < 10, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas 

diantara variabel bebas. Dari uji multikoleniaritas pada model regresi kajian ini tidak 

ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (variabel independen). 

 

Tabel 3.  Hasil Tes Multikolinearitas 

 
 

 

 

 

 

 

Uji Heteroskidastisitas  

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gejala heteroskedastisitas, tes Glejser dapat 

digunakan (Ghozali, 2013). 

Tabel 4  Hasil Tes Glejser 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan transformasi data dalam bentuk LG dapat dilihat bahwa nilai self-efficacy 

dan pilihan karier adalah nyata dalam regresi di mana variabel residual absolut memiliki nilai 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardised 

Coefficient t Sig. Colinearity Statistic 

B Std. Error Toleransi VIF 

1 (Konstanta) 1.192 .311 3.834 .000   

RED .262 .079 3.315 .001 .744 1.344 

RPK .449 .078 5.717 .000 .744 1.344 

a. Dependent Variable: RPKWS 

Koefisien 

Model 

Unstandardised 

Coefficient t Sig. 

B Std-Error 

1 (Konstanta) 1.569 .304 5.162 .000 

RED .255 .078 3.278 .079 

RPK .359 .076 4.700 .160 

a. Dependent Variable: RPKWS 



signifikansi > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tes Glejser yang dilakukan dalam kajian 

ini bebas dari heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Uji Model (Uji F)  
 

Dalam penelitian ini, tes F dipakai untuk melihat apakah variabel bebas dalam model 

memiliki pengaruh terhadap variabel tergantung pada waktu yang sama. Hipotesis nol (H0) 

yang akan diuji berarti bahwa semua parameter yang diuji pada model penelitian adalah nul 

(Ghozali, 2013).  

 

Tabel 5  Hasil Uji F (serempak) 

 

ANOVA
b 

Model Sum Square df Mean Square F Sig. 

1 Regresi 3.312 2 1.656 32.792 .000a 

Residu 7.423 147 .050   

Total 10.734 149    

a. Predictor: (Constanta), RPK, RED 

b. Dependen Variable: RPKWS 

 

Berdasar tabel 5, uji F = 32,792, dengan α < 0,05, sehingga dari hal ini dapat disimpulkan 

bahwa variabel efikasi diri mahasiswa dan pilihan karir berpengaruh secara serempak 

terhadap variabel pendidikan kewirausahaan.  

 

Uji Hipotesis (Uji t)  
 

Pada dasarnya, uji-t digunakan untuk menentukan pengaruh setiap variasi bebas terhadap 

variabel tergantung. Hipotesis nol (H0) yang ingin diuji adalah parameter (bi) sama dengan 

nul (Ghozali, 2013). 
 

 

Tabel 6.   Hasil Uji t (Parsial) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Koefisien 

Model 

Unstandardised 
Coefficient t Sig. 

Colinearity Statistic 

B Std. Error Toleransi VIF 

1 (Konstanta) 1.192 .311 3.834 .000   

RED .262 .079 3.315 .001 .744 1.344 

RPK .449 .078 5.717 .000 .744 1.344 

a. Dependent Variable: RPKWS 



Dari Tabel 6 dapat diuraikan sebagai berikut:  

1.   Efikasi diri mahasiswa akibat pendidikan kewirausahaan. 

 Dari Tabel 6, nilai t-hitung = 3.315 dengan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa efikasi diri mahasiswa dipengaruhi secara nyata oleh pendidikan 

kewirausahaan.  

2.  Pilihan Karir Mahasiswa Akibat Pendidikan kewirausahaan  

 Dari Tabel 6, nilai t hitung = 5.717 dengan tingkat signifikansi < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pilihan karir mahasiswa dipengaruhi secara nyata oleh pendidikan 

kewirausahaan.  

 

Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat 

menjelaskan keragaman pada variabel tergantung. Jika nilai R2 kecil berarti kemampuan 

variabel bebas untuk menjelaskan variabel tergantung adalah sempit. Nilai koefisien 

mendekati angka 1 berarti variable independen dapat memberikan semua informasi yang 

diperlukan guna menduga keragaman variabel tergantung(Ghozali, 2013). 

 

Tabel 7   Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Model R R-Square 
Adjusted  

R-Square 

Std. Error  

of Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .604a.  .489 .423 .22471 1.231 

a. Predictors: (Constant), RPK, RED 

b. Dependent Variable: RPKWS 

 

 

 

Hasil tes terhadap koefisien determinasi (R2) seperti pada Tabel 7 dapat menjelaskan 

bahwa besarnya nilai R2 = 0,489, hal ini diartikan bahwa 48,9% variabel pengaruh pendidikan 

kewirausahaan dapat dijelaskan melalui variabel bebas efikasi diri dan pilihan karir, 

sedangkan residunya sebesar 51.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tak diuji dalam kajian 

ini.  

Tabel 8 merupakan hasil ringkasan uji Analisis Regresi Linear Berganda dari kajian 

yang telah dilakukan.  

 

 



Table 8.  Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda 
 

 
 

Variable Beta t-value 

Konstanta 1.192 3.834 

Efikasi diri mahasiswa 0.262 3.315* 

Pilihan karir mahasiswa 0.449 5.717* 

R-Square 0.489 

Adjusted R-Square 0.423 

Uji F 32.792
*
 

Sig. (2-ekor) 0.000 

 

Dari Tabel 8 di atas, diperoleh Model Persamaan Regresi Linier-Berganda, yaitu: 
 

Y = 1.192 + 0.262  ED  +   0.449 PK 

 

    dimana:   Y =   Pendidikan Kewirausahaan 

         ED =   Efikasi Diri Mahasiswa  

         PK =   Pilihan Karir Mahasiswa  

 

 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Efikasi Diri Mahasiswa  

 

Dari hasil analisis regresi secara partial (sebahagian) melalui uji t diperoleh hasil bahawa 

variabel efikasi diri mahasiswa dipengaruhi secara nyata oleh pendidikan kewirausahaan yang 

diberikan di Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

Signifikansinya efikasi diri mahasiswa artinya menunjukkan bahwa besar kecilnya 

nilai efikasi diri atau tingkat kesiapan mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan 

dipengaruhi oleh baik atau tidaknya penyelenggaraan mata kuliah kewirausahaan yang 

diberikan di Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

Dikatakan berpengaruh nyata dapat dilihat dari tabel t hitung efikasi diri =  3.278 dengan 

tingkat siknifikansi < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri 

mahasiswa secara nyata dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan melalui mata kuliah 

kewirausahaan di Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  

Nilai efikasi diri mahasiswa yang tinggi diartikan sebagai berbanding lurus dengan 

nilai pendidikan kewirausahaan mahasiswa yang tinggi pula, sebaliknya nilai efikasi diri 

mahasiswa yang rendah diartikan berbanding lurus pula dengan rendahnya kualitas 



pendidikan kewirausahaan yang diterima oleh mahasiswa. Variabel efikasi diri mahasiswa 

berfluktuasi terhadap nilai pendidikan kewirausahaan yang diberikan.  

 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Pilihan Karir Mahasiswa 

 

Dari hasil regresi secara partial melalui tes t yang diperoleh bahwa variabel pilihan karir 

mahasiswa dipengaruhi secara nyata oleh pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada 

mahasiswa. 

 Signifikannya pilihan karir terhadap pendidikan kewirausahaan artinya bahwa banyak 

ataupun sedikitnya mahasiwa yang memilih karir untuk menjadi seorang wirausahawan 

dipengaruhi oleh baik atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan yang 

diberikan di Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  Dikatakan signifikan dilihat dari 

tabel t hitung = 4.700, dengan tingkat siknifikansi < 0,05.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pilihan karir mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan 

dipengaruhi oleh baik ataupun tidaknya pendidikan melalui mata kuliah kewirausahaan yang 

diberikan di Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  Banyaknya mahasiswa yang 

berminat untuk memilih karir menjadi seorang wirausahawan berarti berbanding lurus dengan 

baik ataupun tidaknya penyelenggaraan pendidikan melalui mata kuliah kewirausahaan yang 

diberikan, sebaliknya juga rendahnya minat mahasiswa dalam memilih karir sebagai seorang 

wirausahawan juga berarti diikuti oleh buruknya penyelenggaraan pendidikan melalui mata 

kuliah kewirausahaan di Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan. 

 Adanya pengaruh variabel pilihan karir mahasiswa untuk menjadi seorang 

wirausahawan terhadap pendidikan kewirausahaan disebabkan oleh semakin membaiknya 

kondisi pengelolaan pendidikan khususnya proses belajar mengajar yang dilakukan di 

Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan.  Pengertian pengelolaan pendidikan dalam hal 

ini mencakup pembaharuan dan penyesuaian kurikulum dan silabus mata kuliah 

kewirausahaan. Adanya perpaduan pemberian teori dan praktek kewirausahaan sangat 

membantu mengenali aspek kognitif, affektif dan psikomotorik yang dimiliki mahasiswa 

sehingga kesiapan diri dalam memahami dan minat pilihan karir sebagai seorang 

wirausahawan juga semakin tinggi.  

 

 

 

 



KESIMPULAN  

1. Terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas (efikasi diri dan pilihan karir 

mahasiswa) dengan pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa. 

2.   Diperoleh suatu model persamaan regresi kajian sebagai berikut:  

Y = 1.192 + 0.262  ED  +   0.449 PK 

4. Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0.489, artinya bahwa 48.9% dari perubahan 

pendidikan kewirausahaan dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti.  

5. Efikasi diri dan pilihan karir mahasiswa sebagai seorang wirausahawan secara nyata 

dipengaruhi oleh pendidikan melalui mata kuliah kewirausahaan yang diberikan di 

Perguruan Tinggi UMN Al-Washliyah Medan. 
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