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ABSTRAK  
 

Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Sikap Mental Terhadap Minat Berwirausaha 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

 
Oleh : Lisa Mulya/2012 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh motivasi berprestasi 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE UNP. (2) Pengaruh  
sikap mental terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE UNP. 
(3) Pengaruh motivasi berprestasi dan sikap mental terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE UNP. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2006 dan 2007 
yang telah mengambil mata kuliah kewirausahaan yang terdaftar semester Juli-
Desember 2010 berjumlah 357 orang. Teknik penarikan sampel adalah Stratified 
proportional random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 78 orang. Teknik 
analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis induktif, yaitu uji normalitas, uji 
homogenitas, uji multikoliniaritas dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pengaruh motivasi berprestasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FE UNP dengan tingkat sig 0,000 < α = 0,05 atau thitung = 4,860 
> ttabel = 1,665 yang membuktikan bahwa hipotesis diterima.  (2) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara pengaruh sikap mental terhadap minat berwirausaha 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE UNP dengan tingkat signifikansi  sig 0,03 < α = 
0,05 atau thitung = 3,111 > ttabel = 1,665 yang membuktikan bahwa hipotesis diterima.  
(3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh motivasi berprestasi dan sikap 
mental terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi FE UNP 
dengan tingkat sig 0,000 < α = 0,05 atau Fhitung = 24,734 > Ftabel = 3,119 dengan 
tingkat sumbangan 25,9 % yang membuktikan bahwa hipotesis diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan kepada Fakultas Ekonomi untuk 
mengadakan pelatihan dengan mendatangkan praktisi wirausaha, bagi dosen untuk 
membangkitkan lagi minat berwirausaha dengan pendekatan praktek dan ketrampilan 
produksi serta menajemen, bagi mahasiswa agar lebih mengembangkan lagi minat 
berwirausaha.  
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